
Port. 081/DAF-2/SVMA/09.756.670.1/2 ELAINE CRISTINA
FORNAZIERI, Oficial de Gabinete, Padrão/Ref. DAÍ-05,
comissionado, para exercer o cargo de Encarregado de Equipe,
padrão/ref. DAI07, E. H. 270030070000000, da Divisão Técnica
de Proteção da e Avaliação Ambiental, do Departamento de
Parques e Áreas Verdes, da Secretaria Municipal do Verde e do
Meio Ambiente, em substituição a GRAÇA APARECIDA
BROETTO, R.F.626.738.6/1, Agente de Apoio, padrão/ref. B5,
efetivo, durante o impedimento legal - FÉRIAS, no período de
12/03/2009 a 10/04/2009.

Port. 077/DAF-2/SVMA/09.777.628.4/1 ANDRE DE JESUS
FERREIRA, Especialista em Desenv Urbano NI, padrão/ref.: S1,
efetivo, para exercer o cargo de Coordenador de Projetos,
padrão/ref. DAS-10, E. H. 27.00.55.010.50.00.00-6, da Supervisão
Técnica de Politicas Urbanas Meio Ambiente, da Coordenadoria
de Planejamento Ambiental e Ações Descentralizadas, da
Secretaria Municipal do Verde e do Ambiente, em substituição a
ANTONIO MIRANDA, R. F. 598.563.3/1, Engenheiro Agrônomo I
Cat 3, padrão/ref.: QPA-22E, efetivo, durante o impedimento
legal - FÉRIAS, no período 29/12/2008 a 15/01/2009, autorizado
através do Oficio 067/RH/SGA/SVMA/08.

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - DEFERIDOS
Reg.Func. Nome Exp. N° Lotação

476.862.1/2 DIVA ALVES DOS SANTOS 006/DAF-2/09 SVMA
130%s/QPA-01A a partir de 12/03/2009.

634.478.0/1 SILVANA REGIS FERNANDES 013/DAF-2/09 SVMA
230%s/QPA-07A a partir de 02/03/2009.

642.984.0/1 MILTON TADEU MOTTA 005/DAF-2/09 SVMA
50%s/QPA-13A a partir de 20/01/2009.

725.810.1/1 HELOISA STELA BRUNI 009/DAF-2/09 SVMA
210%s/QPA-07A a partir de 10/03/2009.

726.090.3/1 JANAINA REGINA GIANINI 
PALMA FRANCK 007/DAF-2/09 SVMA

180%s/QPA-07A a partir de 10/02/2009.

726.790.8/1 BARBARA AOKI BOMFIM 009/DAF-2/09 SVMA
210%s/QPA-07A a partir de 20/03/2009.

735.443.6/1 LIZIA LOPES CASERI 011/DAF-2/09 SVMA
220%s/QPA-07A a partir de 22/03/2009.

DESPACHO: DEFIRO a permanência da GRATIFICAÇÃO DE
FUNÇÃO aos servidores acima relacionados e nas bases
indicada, com cadastro providenciado para o mês de abril/2009.

O Administrador do Parque Municipal Severo Gomes,
da Divisão de Gestão de Parques, do Departamento de
Parques e Áreas Verdes, da Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, especialmente, o Art. 195,
inciso IV, da Lei 8989 de 29.10.79.
RESOLVE:
Port. 001/Severo Gomes/SVMA/2009. Aplicar a servidora AN-
TONIA AMÉLIA DE JESUS, RF 476.016.6/2, Agente e Apoio NII,
Padrão/Ref.B-9, efetivo, a pena de repreensão, prevista pelo
Artigo 184 da Lei 8989/79, por infringir os Incisos II,V,X e XII, do
Artigo 178 e o caput do Artigo 179, do mesmo diploma legal.

INFRA-ESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SUBSTITUIÇÃO
Portaria 029/2009 - SIURB NTD RH
RF: 581.713.7, PAULO RAYMUNDO DE SOUZA, Especialista
em Desenvolvimento Urbano, Ref. S-10, EFETIVO, para exercer

1.1.3 Não havendo candidatos portadores de deficiência(s) ins-
critos nos termos da Lei 13.398/2002, ou aprovados na Prova
Objetiva ou no exame médico específico, os cargos reservados
serão providos pelos demais candidatos aprovados, com estrita
observância da ordem classificatória da lista definitiva.
1.2 Os cargos serão distribuídos preferencialmente para a SMS,
de acordo com interesse da Administração.
1.3 Os ocupantes do cargo de Especialista em Saúde -Médico
ficarão sujeitos à prestação de 20 horas semanais de trabalho.
1.4 A remuneração mensal para os ingressantes ao cargo
acrescida de Gratificação Especial pela Prestação de Serviços
Assistenciais em Saúde, de acordo com o artigo 48 da Lei nº
14.713, de 04/04/2008 é de R$ 2.599,85, podendo atingir em
média até o valor de R$ 3.833,16, neste caso observados os
itens 1.4.1 a 1.4.4.
1.4.1 O candidato nomeado, quando for o caso, poderá vir a
fazer jus à Gratificação Especial de Regime de Plantão, con-
forme Lei nº 14.713/08 artigo 49 e Lei 14.876/09 e neste caso
não terá direito à Gratificação Especial de Serviços de Saúde
estabelecida pela Lei nº 11.716/95 e regulamentada pelo De-
creto nº 40.386/01.
l.4.2 O candidato que optar por trabalhar nas unidades perifé-
ricas receberá gratificação de difícil acesso conforme artigo 47,
Anexo V, da Lei nº 11.410, de 13/09/93.
1.4.3 O candidato nomeado, quando for o caso, também po-
derá ter direito ao adicional de insalubridade, de acordo com a
Lei nº 10.827, de 04/01/90.
1.4.4 O candidato nomeado terá direito ao Prêmio de Produti-
vidade e Desempenho - PPD, conforme previsto no art. 39 da
Lei 14.713/08.
1.5 A síntese das atribuições a serem desempenhadas pelo
profissional que irá atuar no Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência e Regulação - SAMU - 192 é a seguinte:
O profissional atuará nas áreas de Regulação Médica e inter-
venção médica nas ambulâncias e viaturas de atendimento
pré-hospitalar, e deverá:
Exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de
serviços da região, manter uma visão global e permanente-
mente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento
pré-hospitalar e das portas de urgência e emergência. Checar
periodicamente sua capacidade operacional, recepção dos cha-
mados de auxílio, análise de demanda, classificação em priori-
dades de atendimento, seleção de meios para atendimento
(melhor resposta), acompanhamento do atendimento local, de-
terminação do local de destino do paciente, orientação telefô-
nica; manter contato diário com serviços médicos de emer-
gência integrados ao sistema; prestar assistência direta aos pa-
cientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos
médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar; exercer
o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de
qualidade de serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;
avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis
pelo programa de educação continuada do serviço; obedecer
às normas técnicas vigentes no serviço; preencher os docu-
mentos inerentes à atividade do médico regulador e de assis-
tência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção mé-
dica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico
nos serviços de urgência e emergência; obedecer ao código de
ética médica.
1.6 Os candidatos, ao ingressarem no cargo do referido con-
curso, ficarão em período probatório durante 3 (três) anos, po-
dendo ser exonerados a qualquer momento durante este pe-
ríodo, nos seguintes casos:
a) inassiduidade;
b) ineficiência;
c) indisciplina;
d) insubordinação;
e) falta de dedicação ao serviço;
f) má conduta.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, bem como das condições previstas em lei, em relação às
quais não poderá alegar desconhecimento.
2.2 Objetivando evitar ônus desnecessário, o interessado de-
verá orientar-se no sentido de recolher o valor da inscrição so-
mente após tomar conhecimento de todos os requisitos exi-
gidos para o concurso, em especial a síntese das atribuições do
cargo constante do item 1.5 deste Edital.
2.2.1 É de fundamental importância que o candidato preencha
de forma correta e completa, na Ficha de Inscrição, os dados
pessoais, o número de seu Registro Geral (RG), o número de
seu cadastro de pessoa física (CPF) e, no caso de servidor ou
ex-servidor da PMSP - Administração Direta, o número de seu
registro funcional (RF), com nove dígitos.
2.2.1.1 O candidato servidor da Administração Direta Muni-
cipal poderá confirmar o número de seu registro funcional pelo
constante no hollerith ou junto à Unidade de Recursos Hu-
manos à qual pertence.
2.2.1.2 O candidato ex-servidor da Administração Direta Muni-
cipal poderá obter ou confirmar o número do seu registro fun-
cional junto à Seção Técnica de Nomeação, da Divisão Técnica
de Concurso e Ingresso da Secretaria Municipal da Saúde -
SMS, na Rua General Jardim, 36 - 1º andar, nos dias úteis, das
9 às 16 horas.
2.3 A inscrição, conforme previsto no item 2.9 deste Capítulo,
neste Edital, deverá ser efetuada no período de 06 de abril de
2009 a 30 de abril de 2009, somente pela internet.
2.3.1 Não será permitida inscrição pelo correio, fac-símile, con-
dicional ou fora do prazo estabelecido.
2.4 São condições para a inscrição:
2.4.1 ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerro-
gativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais
disposições de lei, no caso de estrangeiros;
2.4.2 ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos
completos;
2.4.3 encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e
políticos;
2.4.4 possuir, na data da posse, Certificado de Conclusão (Co-
lação de Grau) ou Diploma do Curso Superior de Medicina em
Entidade Oficial ou oficializada;
2.4.5 possuir, na data da posse, inscrição no Conselho Re-
gional de Médicina CRM-SP;
2.4.6 conhecer e estar de acordo com as disposições contidas
neste Edital e seus Anexos, bem como as condições previstas
em lei.
2.5 O pagamento da importância de R$ 66,00 (sessenta e seis
reais), correspondente à taxa de inscrição, deverá ser efetuado
em dinheiro ou em cheque.
2.5.1 A inscrição por pagamento em cheque somente será con-
siderada efetuada após a respectiva compensação.
2.5.2 Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido, a ins-
crição do candidato será automaticamente tornada sem efeito.
2.5.3 Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrô-
nico, pelo correio, fac-símile, transferência eletrônica, DOC,
DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em
conta-corrente, condicional ou fora do período de inscrição 06
de abril de 2009 a 30 de abril de 2009. O pagamento por
agendamento somente será aceito se comprovada a sua efeti-
vação dentro do período de inscrição.
2.5.4 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos
itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do can-
didato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.

2.5.5 Não haverá devolução de importância paga, ainda que
efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção parcial ou
total de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for
o motivo alegado.
2.5.6 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o
Concurso Público não se realizar.
2.6 O candidato será responsável por qualquer erro ou
omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de
inscrição.
2.6.1 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou,
ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência,
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado
nas provas e que o fato seja constatado posteriormente.
2.7 No ato de inscrição, não serão solicitados os documentos
comprobatórios constantes no item 2.4 deste Capítulo, neste
Edital, sendo obrigatória a sua comprovação quando da posse
do candidato.
2.8 Informações complementares referentes à inscrição po-
derão ser obtidas no site www.vunesp.com.br e, nos dias úteis,
das 8 às 20 horas, pelo Disque VUNESP, telefone (11) 3874-
6300.
2.9 Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá:
a) acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de
inscrição 10 horas de 06 de abril de 2009 às 16 horas de 30 de
abril de 2009;
b) localizar, no site, o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler atentamente o respectivo Edital e preencher correta e to-
talmente a ficha de inscrição;
d) efetuar o pagamento da inscrição, em qualquer agência
bancária, até a data-limite para encerramento das inscrições
30 de abril de 2009.
2.9.1 Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela in-
ternet, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado
no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das ins-
crições, respeitado o horário bancário.
2.9.2 A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação,
pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa. A pes-
quisa para acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita
a partir de 72 horas após o término do período das inscrições,
no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público.
Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá
entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefone (11)
3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para verificar o
ocorrido.
2.9.3. Na impossibilidade de acesso particular à Internet, o
candidato poderá efetuar sua inscrição nos Infocentros (locais
públicos de acesso à Internet), do Programa Acessa São Paulo,
na cidade de São Paulo, assim como em outras cidades (vide
alguns endereços no Anexo II deste Edital).
2.9.4 Às 16 horas de 30 de abril de 2009, a ficha de inscrição
não estará mais disponibilizada no site.
2.9.5 O descumprimento das instruções para inscrição pela in-
ternet implicará a não efetivação da inscrição.
2.9.6 A Fundação VUNESP e a Prefeitura do Município de São
Paulo - PMSP não se responsabilizam por solicitação de ins-
crição pela internet não recebida por motivo de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência dos dados.
2.10 O candidato que necessitar de condições especiais para a
realização da prova deverá, no período das inscrições de 06 de
abril de 2009 a 30 de abril de 2009, encaminhar, por sedex, ou
entregar pessoalmente ou por procuração, nos dias úteis, das 9
às 16 horas, na Fundação, na Rua Dona Germaine Burchard,
515 - Água Branca/Perdizes, São Paulo/SP - CEP 05002-062,
solicitação detalhada dos recursos necessários para a reali-
zação da prova e indicar, no envelope, os dados do Concurso,
a saber: “Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo - PMSP - Especialista em Saúde I -Médico-
SAMU”.
2.10.1 O candidato que não o fizer, durante o período de ins-
crição e conforme o estabelecido neste item, não terá a sua
prova especial (ampliada ou braile) preparada ou as condições
especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
2.10.2 Para efeito do prazo estipulado neste Capítulo, será
considerada, conforme o caso, a data da postagem fixada pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ou a data do
protocolo firmado pela Fundação VUNESP.
2.10.3 O candidato portador de necessidades especiais deverá
observar, ainda, o disposto neste Edital, no Capítulo 3. DA INS-
CRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.398/2002).

3. DA INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS PORTADORES
DE DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.398/2002)

3.1 Antes de efetuar a inscrição, o portador de deficiência(s)
deverá tomar conhecimento da Síntese das Atribuições do
Cargo, constante no item 1.5 deste Edital, bem como do teor
da Lei nº 13.398/2002, e, julgando-se amparado pelas
disposições da lei, poderá concorrer, sob sua inteira
responsabilidade, aos cargos reservados aos portadores de
deficiência(s), nos termos do item 1.1.1 deste Edital (desde que
atenda aos requisitos relacionados no item 2.4 deste Edital),
efetivando sua inscrição via Internet, observadas as demais
condições estabelecidas no Capítulo 2 deste Edital.
3.1.1 O candidato deverá preencher CORRETA e COMPLETA-
MENTE a Ficha de Inscrição e declarar o(s) tipo(s) de defi-
ciência(s) de que é portador, bem como cumprir o determinado
no item 3.2 deste Edital.
3.2 Nos termos da Lei nº 13.398/02, o candidato inscrito como
portador de deficiência(s) deverá, até o término das inscrições
30 de abril de 2009, proceder à entrega da seguinte documen-
tação:
a) laudo médico original atestando a espécie e o grau ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem
como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar
a previsão de adaptação da sua prova;
b) se for o caso, a solicitação de prova especial em braile ou
ampliada, ou de condições especiais para a realização da
prova objetiva;
c) solicitação, por escrito, com justificativa acompanhada de
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, se
necessitar de tempo adicional e/ou leitura de prova.
3.2.1 A documentação mencionada no item 3.2. deste Edital
deverá ser:
a) entregue, pessoalmente ou por procuração, nos dias úteis,
das 9 às 16 horas, na Fundação VUNESP, na Rua Dona Ger-
maine Burchard, 515 - Água Branca/Perdizes, São Paulo/SP; ou
b) encaminhada, por sedex, para a Fundação VUNESP, na Rua
Dona Germaine Burchard, 515 - Água Branca/Perdizes, São
Paulo/SP - CEP 05002-062, indicando no envelope, os dados
do Concurso, a saber: “Secretaria Municipal da Saúde da Pre-
feitura do Município de São Paulo - PMSP - Especialista em
Saúde I - Médico SAMU”;
3.2.2 O candidato que não atender ao disposto no item 3.2,
deste Edital, seja qual for o motivo alegado, não será conside-
rado candidato portador de deficiência.
3.2.3 O candidato que não encaminhar a documentação refe-
rida na alínea “b”, do item 3.2 deste Edital, seja qual for o mo-
tivo alegado, poderá não ter a condição ou prova preparada. O
atendimento à condição especial ficará sujeita à análise de via-

o cargo de CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA, Ref. DAS-10, do Agru-
pamento de Obras - OBRAS 21, da Divisão Técnica de Obras de
Arte - OBRAS 2, da Superintendência de Obras Viárias -
OBRAS, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e
Obras - SIURB, em substituição a ADRIANA SIANO BOGGIO
BIAZZI, RF: 753.966.5, Especialista em Desenvolvimento Ur-
bano, Ref. S-01, EFETIVO, durante o impedimento legal por fé-
rias, no período de 23/03/2009 a 01/04/2009.da carreira de Es-
pecialista em Desenvolvimento Urbano

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO-DEFIRO
609.563.1 Wanda Marion de Araújo
190% s/QPA-01A, a partir de 18/3/09
DESPACHO: DEFIRO a permanência da GRATIFICAÇÃO DE
FUNÇÃO ao servidor relacionado acima e nas bases indicadas,
com cadastro providenciado para abril/09.

GRATIFICAÇÃO DE GABINETE-DEFIRO
609.563.1 Wanda Marion de Araújo
30% s/DA-09, a partir de 18/3/09
DESPACHO: DEFIRO a permanência da GRATIFICAÇÃO DE GA-
BINETE ao servidor relacionado acima e nas bases indicadas,
com cadastro providenciado para abril/09.
472.571.9 Onofre Aristeu dos Santos
30% s/NB-03C, a partir de 05/2/06
DESPACHO: DEFIRO a permanência da GRATIFICAÇÃO DE GA-
BINETE ao servidor relacionado acima e nas bases indicadas,
com cadastro providenciado para abril/09.

Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do
artigo 112, da Lei 8989/79. (ex-ofício)
Reg.Func. Nome Qüinqüênio Data
137.142.8 MARCIA MARCELINA JUSTO BAPTISTELLA 6º 23/3/09

FÉRIAS CONVERTIDAS EM TEMPO DE SERVIÇO -
DEFERIDAS
Registro Nome Ex.Dias Protocolo EH/Obs.
137.142.8 Marcia Marcelina Justo Baptistella 2009-40 4/3/09 22.00.10.000.00.00.00
Despacho: Defiro a Averbação das férias do servidor acima re-
lacionado, nos termos da legislação em vigor.
Obs.: I - Averbadas face ao pedido de aposentadoria.

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
EXTRAMUNICIPAL
REGISTRO NOME PROCESSO E.H.
646.500.5 ESTELA MORATO LEITE LUCAS 2 0 0 9 -
0.070.526-0 22.00.60.000.00.00.00
Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou compul-
sória, nos termos da Lei 9.403/81, o tempo de 04 anos, 10
meses e 08 dias, correspondente aos períodos de:
1/7/87 a 30/9/87, 1/10/87 a 30/4/89, 1/6/89 a 16/3/90, 1/9/90 a
31/3/91, 1/4/91 a 31/5/92, 17/7/95 a 8/1/96.

INDENIZAÇÃO
RF: 599.171.4 DJALMA CINTRA DE ANDRADE proc. 2009-0.082.358-1
Nos termos da O.N.001/SMG/06 e 002/SMA/94 DEFIRO o pa-
gamento das férias relativas aos exercícios de 2008 (15 dias
restantes) e 2009 (20 dias restantes), acrescidos de 1/3.

RF: 532.682.6 MARIA CRISTINA DE TOLEDO SIVIERI proc. 2009-0.083.167-3
Nos termos da O.N.001/SMG/06 e 002/SMA/94 DEFIRO o pa-
gamento das férias relativas aos exercícios de 2008 (30 dias) e
2009 (30 dias), acrescidos de 1/3.
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CONCURSOS
MODERNIZAÇÃO,GESTÃO 
E DESBUROCRATIZAÇÃO

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Depto. de Recursos Humanos

NOMEANDO,
nos termos dos artigos 10 (inciso I) e 15 (inciso II) da Lei
8989/79, C/C Artigo 41 da Constituição Federal de 1988, com a
nova redação alterada pelo Artigo 6º da Emenda Constitu-
cional Nº 19/98 e do estabelecido na Lei nº 14.591/07 , de
acordo com o resultado final do concurso público realizado,
consoante lista de classificação apresentada e em reposição a
autorização publicada no D.O.C de 27/06/2007 Ofício n°
007/2007/SEME/CRH.

ESP INF TEC CULT DESP - DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA
/ESPORTES - REF- S-1
PROCESSO 2003-0.145.512-7

CLASSIF. R.G. NOME

00846 000000307619849 TATIANE DA SILVA LOPES

Obs. 1) Os candidatos ora nomeados, deverão comparecer às
10:00 hs na Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, sala do
CRH, sito à RUA PEDRO DE TOLEDO, 1591, para providências
de escolha de unidade de exercício e agendamento do exame
médico em DSS;
OBS.2) Após a expedição do laudo de aptidão médica ex-
pedido por DSS, deverão se dirigir ao local indicado para pro-
vidências de posse, munidos de xerox autenticadas acompa-
nhadas dos originais dos seguintes documentos:
R.G., CPF, PIS/PASEP;
Título de eleitor e comprovante da última votação (1º e 2º
turnos), ou atestado de quitação expedido pelo TRE;
3 fotos 3x4;
Último demonstrativo de pagamento (se funcionário);
Carteira de Identidade de Estrangeiro ou Visto Permanente ou
Carta de Igualdade de Direitos (se Português);
Diploma registrado ou certificado de conclusão de curso com
data de Colação de Grau e histórico escolar em curso superior
de Educação Física;
Registro no Conselho Regional de Educação Física - CREF;
Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar
constando dispensa (se do sexo masculino, e com idade infe-
rior a 45 anos);
Comprovante de conta bancária no BANCO ITAU, cartão mag-
nético ou capa do talão de cheques - se servidor, recibo de
abertura de conta expedido pelo banco - se não servidor;
Comprovação do motivo da demissão, dispensa ou exone-
ração, no caso de ex-servidor da esfera Federal, Estadual ou
Municipal, para verificação de eventuais impedimentos do
exercício de função pública;
Preenchimento do formulário de declaração de bens e valores
ou apresentação da xerocópia da declaração do imposto de
renda, conforme o Decreto nº 36472/96/SGM de 25/10/96.
OBS.3) Conforme os artigos 23 (alterado pela Lei 13.686/03) e
228 da Lei 8989/79, os candidatos terão o prazo máximo de 15
dias, contados à partir desta publicação, para providências de
posse.
OBS.4) Os candidatos ora nomeados sem vínculo com a PMSP
que formalizarem posse e não iniciarem exercício dentro do
prazo legal, após a exoneração pelo não início de exercício,

terão o prazo de cinco dias para retirar as cópias dos docu-
mentos pessoais, findo o prazo os mesmos serão incinerados.

DIVISAO DE INGRESSO E CONTROLE DE QUADROS - DRH1

TORNANDO SEM EFEITO NOS TERMOS DO ART. 24 DA LEI
8989/79 OS TITULOS DE NOMEACAO ABAIXO
RELACIONADOS :

ESP INF TEC CULT DESPORT CLASS.
NELSON SAMUEL MUNHOZ MANZINI 0768

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

TORNANDO SEM EFEITO
O TITULO DE NOMEAÇÃO EM NOME DE MARILU NUNES
RISSE, RF 748.492.500 PARA O CARGO DE PROFESSOR TI-
TULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMATICA, CON-
FORME DECIDIO NO PA 2005-0.231.979-4, E DESPACHO DO
SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PUBLICADO NO
DOC DE 28/05/2008.

SAÚDE

DIVISÃO TÉCNICA DE CONCURSO E INGRESSO - CRH.1
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
VAGOS DE ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO, PARA
ATUAR NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA E REGULAÇÃO - SAMU -192.

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES
ESPECIAIS

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, nos termos da
Lei nº 8.989, de 29/10/79, da Lei nº 13.398, de 31/07/02, da Lei
nº 13.404, de 08/08/02, da Lei nº 13.758, de 16/01/04, da Lei
nº 14.713, de 04/04/08, da Lei 14.876 de 05/01/2009, do
Decreto nº 30.074, de 28/08/91 e do Decreto nº 30.556, de
13/11/91, faz saber que realizará Concurso Público de Ingresso
para provimento, em caráter efetivo, de cargos vagos de
Especialista em Saúde -Médico para atuar no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência e Regulação - SAMU - 192,
conforme autorização do Sr. Prefeito do Município de São
Paulo no processo 2008-0.342.463-5, que será regido pelas
presentes Instruções Especiais e Anexos, partes integrantes
deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DO CARGO

1.1 O Concurso destina-se ao provimento de 100 (cem) cargos
vagos de Especialista em Saúde -Médico, para atuar no Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência e Regulação - SAMU - 192,
e os que vierem a vagar ou que forem criados para o Quadro
dos Profissionais da Saúde em conformidade com a Lei nº
14.713/08, durante o seu prazo de validade.
1.1.1 Do total de cargos destinados ao concurso serão reser-
vados 5%(cinco por cento) às pessoas portadoras de defi-
ciência física, sensorial ou mental, nos termos da Lei
13.398/02.
1.1.2 Dos cargos reservados às pessoas portadoras de defi-
ciência(s), para efeito do disposto no item 1.1.1, quando da
aplicação do percentual resultar em fração igual ou superior a
0,5 (cinco décimos), será reservado um cargo.


