
bilidade e razoabilidade do pedido por parte da Prefeitura do
Município de São Paulo - PMSP e da Fundação VUNESP.
3.2.4 Aos deficientes visuais (cegos) serão oferecidas provas
no sistema braile, desde que solicitadas dentro do prazo, e
suas respostas deverão ser transcritas em braile. Os referidos
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da
prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de so-
roban.
3.2.5 Os candidatos que, dentro do prazo do período das ins-
crições, não atenderem aos dispositivos mencionados neste
Capítulo deste Edital, não terão a prova especial preparada
e/ou pessoa designada para leitura da prova e/ou tempo adi-
cional para realização da prova, seja qual for o motivo ale-
gado.
3.3 Uma vez deferidas as inscrições dos candidatos
portador(es) de deficiência(s), fica vedada qualquer inclusão ou
exclusão nos termos da Lei nº 13.398/2002.
3.4 Os resultados deste Concurso Público serão publicados por
meio de duas listas, a primeira contendo a relação de todos os
candidatos aprovados (Lista Geral) e a outra contendo a re-
lação de candidatos aprovados inscritos com base na Lei nº
13.398/02 (Lista Específica).
3.5 O candidato habilitado na prova e constante da Lista Espe-
cífica, além das exigências pertinentes aos demais candidatos,
sujeitar-se-á, por ocasião do ingresso, a exame médico especí-
fico para comprovação da(s) deficiência(s) declarada(s), bem
como para avaliação da compatibilidade entre a(s) defi-
ciência(s) de que é portador e as atividades a serem desempe-
nhadas.
3.5.1 O local, data e horário para a realização do exame mé-
dico específico serão divulgados oportunamente, por meio de
publicação no Diário Oficial da Cidade - DOC.
3.5.2 Será excluído do Concurso o candidato que não compa-
recer ao exame médico no local, na data e horário previstos.
3.5.3 Sendo desfavorável o resultado do exame médico especí-
fico, o título de nomeação será tornado insubsistente, voltando
o candidato, salvo nos casos de comprovada má-fé, a figurar
apenas na Lista Geral de candidatos aprovados, observando-se
a ordem de classificação desta.
3.5.4 Será tornado sem efeito o título de nomeação do candi-
dato cuja deficiência for considerada incompatível com as atri-
buições do cargo, conforme disposto no artigo 12 da nº Lei
13.398/02.
3.6 A não observância, pelo candidato, de quaisquer das dis-
posições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser no-
meado para as vagas reservadas a deficientes.
3.7 O laudo médico apresentado terá validade somente para
este Concurso Público e não será devolvido.
3.8 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá
ser argüida para justificar a readaptação funcional ou a con-
cessão de aposentadoria.

4. DO CONCURSO

4.1 O concurso constará de Prova Objetiva, de caráter
eliminatório e classificatório e de Prova de Títulos, de caráter
classificatório.
4.1.1 A Prova Objetiva constará de 50(cinqüenta) questões.
4.1.2 A Prova Objetiva constará de questões de múltipla es-
colha, com 5 (cinco) alternativas cada, versando sobre con-
teúdos discriminados no programa constante do Anexo I, parte
integrante deste Edital para todos os efeitos.
4.1.3 A duração da Prova Objetiva será de 4 (quatro) horas.
4.1.4 Os Títulos serão avaliados de acordo com o disposto no
Capítulo 7 deste Edital.

5. DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

5.1 A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 07
de junho de 2009, na cidade de São Paulo - SP.
5.1.1 A confirmação da data e as informações sobre horário e
local(is) para realização da prova serão divulgadas oportuna-
mente, por meio de Edital de Convocação a ser publicado no
DOC, no site www.vunesp.com.br, e de cartões de convocação
que serão encaminhados aos candidatos pelos Correios. Para
tanto, é fundamental que o endereço indicado na Ficha de Ins-
crição esteja completo e correto, inclusive com indicação do
CEP.
5.1.1.1 Não serão postados cartões de convocação de candi-
datos cujo endereço na Ficha de Inscrição esteja incompleto ou
sem indicação do CEP.
5.1.1.2 A comunicação feita por intermédio dos Correios e na
Internet não tem caráter oficial, sendo meramente informativa.
Não será aceita como justificativa de ausência ou de compare-
cimento em data, local ou horário incorretos, o não recebi-
mento do Cartão Informativo. O candidato deverá acompa-
nhar, pelo DOC, a publicação do Edital de Convocação para
realização da prova.
5.1.1.3 O candidato que não receber o Cartão de Convocação
até o 3º (terceiro) dia que anteceder a data de aplicação da
prova, ou que tiver dúvidas quanto ao local, data e horário de
realização da prova, deverá entrar em contato com a Fundação
VUNESP, pelo Disque VUNESP, telefone (11) 3874-6300, em
dias úteis, das 8 às 20 horas, ou comparecer na Prefeitura do
Município de São Paulo - PMSP - SMS, na Rua General Jardim,
36, 1º andar, das 9 às 16 horas.
5.1.2 Ao candidato só será permitida a realização da prova na
data, no local e horário constantes do Edital de Convocação.
5.1.3 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, im-
portando a ausência ou atraso do candidato em sua exclusão
do Concurso, seja qual for o motivo alegado. O candidato não
poderá alegar desconhecimento sobre a realização da prova
como justificativa de sua ausência.
5.1.4 Os eventuais erros de digitação, quanto a nome, número
do documento de identidade, sexo, data de nascimento, ende-
reço, etc., deverão ser corrigidos no dia da Prova Objetiva, em
formulário específico, com aposição de assinatura do candi-
dato.
5.1.5 O candidato que não solicitar as correções dos dados
pessoais/funcionais nos termos do item 5.1.4 deste Edital, ar-
cará exclusivamente com as conseqüências advindas de sua
omissão.
5.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para
realização da prova, com antecedência mínima de 30 minutos
do horário de realização da prova.
5.3 Somente será admitido no local da prova o candidato que
estiver munido de um dos seguintes documentos de identifi-
cação, em original, uma vez que nenhum documento ficará re-
tido:
a) Cédula de Identidade (RG), com foto que permita a sua
identificação; ou
b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, com foto que per-
mita a sua identificação; ou
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com foto
que permita a sua identificação; ou
d) Certificado de Alistamento Militar, com foto que permita a
sua identificação; ou
e) Carteira Nacional de Habilitação (expedida nos termos da
Lei Federal n.º 9.503/97, com foto que permita a sua identifi-
cação e dentro do prazo de validade); ou
f) Passaporte, com foto que permita a sua identificação e
dentro do prazo de validade.
5.3.1 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a
outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, Certidão de
Nascimento ou Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional
de Habilitação (emitida anteriormente à Lei nº. 9.503/97 ou

fora de sua validade), Carteira de Estudante, Crachás, Identi-
dade Funcional de natureza pública ou privada.
5.4 No ato da realização da Prova Objetiva serão entregues ao
candidato o Caderno de Questões e a Folha de Respostas pré-
identificada com os dados do candidato, para aposição da as-
sinatura no campo próprio e transcrição das respostas.
5.4.1 O preenchimento da Folha de Respostas, que será o
único documento válido para a correção da prova, será de in-
teira responsabilidade do candidato que deverá proceder em
conformidade com as instruções específicas contidas na capa
do Caderno de Questões e nessa Folha. Em hipótese alguma
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candi-
dato.
5.4.2 O candidato deverá, na Folha de Respostas:
a) preencher os alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul
ou preta;
b) assinar no campo específico.
5.4.3 Não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda
que legível.
5.4.4 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorreta-
mente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade
do candidato.
5.4.5 O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar, obri-
gatoriamente, ao fiscal, a Folha de Respostas e o Caderno de
Questões.
5.5 Durante a realização da prova não será permitida qualquer
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem
a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quais-
quer anotações.
5.6 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento
de candidato da sala de prova.
5.7 A VUNESP solicitará aos candidatos, quando da aplicação
da prova, a autenticação digital da Folha de Respostas perso-
nalizada.
5.7.1 Na hipótese de o candidato não autenticá-la digital-
mente, deverá registrar sua assinatura em formulário especí-
fico, por três vezes.
5.8 Será excluído do Concurso o candidato que:
5.8.1 apresentar-se após o horário estabelecido;
5.8.2 apresentar-se em outro local que não seja o previsto no
Edital de Convocação para a prova ou no Cartão de Convo-
cação;
5.8.3 não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
5.8.4 não apresentar documento que bem o identifique nos
termos deste Edital;
5.8.5 ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do
fiscal;
5.8.6 ausentar-se da sala de prova levando a Folha de Res-
postas ou o Caderno de Questões ou outros materiais não per-
mitidos;
5.8.7 ausentar-se da sala de prova sem autorização do fiscal;
5.8.8 ausentar-se da sala de prova antes de decorridas 2 horas
de seu início;
5.8.9 for surpreendido, durante a realização da Prova Objetiva,
em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de li-
vros, notas ou impressos não permitidos ou calculadora;
5.8.10 estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de
equipamento eletrônico de comunicação (agendas eletrônicas,
relógio com calculadora, telefones celulares, pagers, walkman,
receptor, gravador, laptop ou outros equipamentos similares);
5.8.11 fizer anotação de informações relativas às suas res-
postas no comprovante de inscrição e/ou qualquer outro meio,
que não o permitido;
5.8.12 lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
5.8.13 não devolver a Folha de Respostas e o Caderno de
Questões;
5.8.14 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
5.8.15 estiver portando arma branca ou de fogo;
5.8.16 estiver fazendo uso de boné, gorro, chapéu ou óculos
de sol;
5.8.17 agir com incorreção ou descortesia para com qualquer
membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
5.9 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do
candidato não constar nas listagens oficiais de inscrições defe-
ridas, indeferidas, a VUNESP procederá à inclusão do candi-
dato, mediante a apresentação do comprovante de inscrição
autenticado ou boleto bancário com comprovação de paga-
mento, com o preenchimento de formulário específico.
5.9.1 A inclusão de que trata o item 5.9 deste Edital será reali-
zada de forma condicional, e será analisada pela Secretaria
Municipal da Saúde, da Prefeitura do Município de São Paulo -
PMSP, e pela VUNESP, na fase do Julgamento da Prova, com o
intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição.
5.9.2 Constatada a improcedência ou indeferimento da ins-
crição de que trata o item 5.9 deste Edital, essa será automati-
camente cancelada sem direito a reclamação, independente-
mente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os
atos dela decorrentes.
5.10 Quando, após a prova, for constatado por meio eletrô-
nico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato utili-
zado processos ilícitos para a sua realização, essa prova será
anulada, bem como eliminado do Concurso.
5.11. Em caso de necessidade de amamentação durante a rea-
lização da prova objetiva, e tão-somente nesse caso, a candi-
data deverá levar um acompanhante, que ficará em local reser-
vado para tal finalidade e será responsável pela guarda da
criança.
5.11.1. No momento da amamentação, a candidata será acom-
panhada por uma fiscal.
5.11.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação
à duração da prova da candidata.
5.12 Excetuada a situação prevista no item 5.11 deste Capí-
tulo, não será permitida a permanência de criança de qualquer
idade nas dependências do local de realização da prova, po-
dendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no
Concurso Público.
5.13 Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os
3 (três) últimos candidatos, até que o último deles entregue
sua prova, assinando termo respectivo.
5.14. Em hipótese alguma haverá vistas ou revisão de prova
seja qual for o motivo alegado.
5.15. Após o término do prazo previsto para a duração da
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato
continuar respondendo questão nem procedendo à transcrição
para a Folha de Respostas.

6. DO JULGAMENTO DA PROVA

6.1 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100
(cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório.
6.2 A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula abaixo:
PO = Na x 100
Tq
Onde:
PO= Nota da prova objetiva
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
6.3 Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota
igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova objetiva.
6.4 O candidato não habilitado será excluído do Concurso Pú-
blico.

7. DOS TÍTULOS

7.1. A entrega de títulos, por todos os candidatos inscritos no
Concurso Público, está prevista para o dia 07 de junho de
2009, na cidade de São Paulo - SP.
7.2. A confirmação da data e as informações sobre horário e
local(is) para realização da prova serão divulgadas oportuna-
mente, por meio de Edital de Convocação a ser publicado no
DOC, no site www.vunesp.com.br, e de cartões de convocação
que serão encaminhados aos candidatos pelos Correios. Para
tanto, é fundamental que o endereço indicado na Ficha de Ins-
crição esteja completo e correto, inclusive com indicação do
CEP.
7.2.1 Os Títulos não poderão ser entregues fora da data, do
horário e do local estabelecidos no Edital de Convocação.
7.3 Somente serão avaliados os Títulos dos candidatos habili-
tados na Prova Objetiva, respeitado o disposto no item 6.3
deste Edital.
7.4 A Prova de Títulos terá caráter classificatório. A entrega
dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória.
7.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato a entrega e a
comprovação dos Títulos.
7.5.1 Será permitida a entrega dos Títulos por procuração me-
diante entrega do respectivo mandato, com firma reconhecida,
e acompanhado de cópia do documento de identificação do
procurador.
7.6 Serão considerados como Títulos os documentos que forem
representados por diplomas e certificados definitivos de con-
clusão de curso, expedidos por Instituição Oficial ou reconhe-
cida pelo órgão competente.
7.6.1 Os documentos deverão ser entregues em cópias repro-
gráficas simples, acompanhadas de seus respectivos originais,
para serem vistadas pelo receptor, ou em cópias reprográficas
autenticadas.
7.6.1.1 Não serão aceitos documentos reproduzidos em papel
de fax, bem como originais.
7.6.2 Os documentos deverão estar impressos em papel tim-
brado da entidade/instituição, deverão conter carimbo e identi-
ficação da instituição, bem como nome, cargo/função e assina-
tura do responsável pela expedição do documento.
7.6.3 Não serão aceitos protocolos dos comprovantes dos Tí-
tulos.
7.6.4 Os documentos comprobatórios relacionados a Títulos
obtidos no exterior somente serão considerados se revalidados
por universidades oficiais que mantenham cursos congêneres,
credenciados nos órgãos competentes.
7.6.5 Somente serão considerados como Títulos aqueles rela-
cionados com a área do cargo.
7.7 Os Títulos deverão ser obtidos após a graduação e até a
data do encerramento das inscrições para este concurso.
7.8 Não serão aceitas entrega, nem substituição, nem comple-
mentação posteriores à entrega dos Títulos.
7.8.1 Não serão avaliados Títulos não especificados na tabela
constante do item 7.10 deste Edital.
7.9 O recebimento e a avaliação dos Títulos estarão sob a res-
ponsabilidade da Fundação VUNESP.
7.10 Serão considerados Títulos desde que devidamente com-
provados:

I - Residência Médica, reconhecida pela Comissão Nacional de
Residência Médica - CNRM (o documento deverá ser oficial e
constar o número de anos completos concluídos e não
repetidos).
Valor unitário 2,00 pontos por ano
Valor máximo 8,00 pontos

II - Estágio em Entidade oficial ou de reconhecida idoneidade
que mantenha programa de residência médica credenciada
pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM.
Valor unitário 1,00 pontos por ano
Valor máximo 2,00 pontos

III - Título de Especialista reconhecido pela Associação Médica
Brasileira - AMB.
Valor unitário 2,00 pontos
Valor máximo 2,00 pontos

IV - Curso de Suporte Avançado a Vida em nível Pré-Hospitalar
com carga horária mínima de 100 horas.
Valor unitário 1,00 ponto
Valor máximo 1,00 pontos

V - Cursos de: Pré Hospital Trauma Life Suport - PHTLS,
Advanced Cardiac Life Suport - ACLS, Pediatric Advanced Life
Suport - PALS e Advanced Trauma Life Suport - ATLS.
Valor unitário 0,50 ponto
Valor máximo 2,00 pontos

7.11 A somatória dos Títulos terá o seu valor máximo limitado
em 15 (quinze) pontos.
7.11.1 Cada Título será contado uma única vez.
7.12 Os documentos entregues como Títulos, cuja devolução
não for solicitada à Fundação VUNESP, no prazo de 120 dias,
contados a partir da data de homologação do resultado final
do Concurso Público, serão incinerados pela Fundação VU-
NESP.
7.12.1 A devolução deverá ser requerida pelo candidato, por
meio de requerimento contendo a sua qualificação, bem como
assinatura.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO
DOS CANDIDATOS

8.1 A nota final do candidato corresponderá à nota obtida na
Prova Objetiva, acrescida dos pontos atribuídos aos Títulos.
8.2 Os candidatos habilitados serão classificados por ordem
decrescente da nota final, havendo uma lista para os candi-
datos inscritos como portadores de deficiência, nos termos da
Lei nº 13.398/02 (Lista Específica) e outra para todos os candi-
datos habilitados, inclusive os portadores de deficiência (Lista
Geral).
8.3 No caso de igualdade na classificação, serão aplicados, su-
cessivamente, os seguintes critérios de desempate:
8.3.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de
2003;
8.3.2 obtiver maior número de acertos na Prova.
8.3.3 obtiver maior pontuação na Prova de Títulos;
8.3.4 de nacionalidade brasileira;
8.3.5 tiver menor idade dentre os candidatos com idade infe-
rior a 60 anos.
8.4 O desempate será efetuado pela VUNESP.

9. DAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE
SÃO PAULO - DOC\SP

9.1 O candidato deverá acompanhar e ler atentamente as
seguintes publicações no DOC:
9.1.1 lista de inscrições deferidas e indeferidas;
9.1.2 lista dos candidatos portadores de deficiência;
9.1.3 edital de convocação para prestação da prova objetiva e
para a Prova de Títulos:
9.1.4 gabarito da prova objetiva;
9.1.5 lista dos candidatos habilitados na prova objetiva e res-
pectivas notas, pontuação dos Títulos e classificação prévia;
9.1.6 resultados dos recursos;
9.1.7 comunicados que se fizerem necessários;
9.1.8 classificação definitiva.
9.2 Para cada listagem de resultado publicada, haverá uma re-
lação com todos os candidatos aprovados (Lista Geral) e outra
com os candidatos aprovados, inscritos pela Lei nº
13.398/2002 (Lista Específica).

10 - DOS RECURSOS

10.1 Caberá recurso devidamente fundamentado e
documentado:
10.1.1 do indeferimento e da omissão de inscrições e da lista
dos portadores de deficiência:
a) dentro de 2 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte ao da
data de sua publicação no DOC;
b) deverá ser dirigido à Diretora do Centro de Recursos Hu-
manos - CRH.G/SMS;
c) no caso de recurso em pendência à época da realização da
prova, o candidato participará condicionalmente do Concurso.
10.1.2 da realização da prova:
a) dentro de 1 (um) dia útil a contar do dia seguinte ao da data
da sua realização;
b) deverá ser dirigido ao Sr. Secretário Municipal da Saúde.
10.1.3 do gabarito e das questões da Prova Objetiva:
a) dentro de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da
data da publicação do gabarito no DOC;
b) deverá ser dirigido à Diretora do Centro de Recursos Hu-
manos - CRH.G/SMS.
10.1.4 da nota da Prova Objetiva, dos pontos atribuídos aos Tí-
tulos e da classificação prévia:
a) dentro de 2 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte ao da
data de sua publicação no DOC;
b) deverá ser dirigido à Diretora do Centro de Recursos Hu-
manos - CRH.G/SMS.
10.2 Os recursos deverão ser entregues pessoalmente ou por
procuração na Fundação VUNESP, na Rua Dona Germaine Bur-
chard, 515 - Água Branca - Perdizes, São Paulo - SP, no horário
das 9 às 16 horas, conforme modelo constante do item 10.2.2
deste Edital.
10.2.1 Os recursos deverão ser digitados ou datilografados e
entregues em 3 (três) vias (original e duas cópias).
10.2.2 Cada questão ou item deverá ser apresentado em folha
separada, identificada conforme modelo a seguir:

MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DE RECURSO

Concurso: Prefeitura do Município de São Paulo/SMS
Candidato:
Cargo: Especialista em Saúde I - Médico- SAMU
Nº de inscrição: (exceto para indeferimento de inscrição)
Nº do documento:
Tipo de gabarito: (apenas para recursos referidos no item 9.1.4
deste Edital)
Nº da questão: (apenas para recursos referidos no item 9.1.4.
deste Edital)
Fundamentação e argumentação lógica
Data e assinatura

10.2.3 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile
(FAX), telex, Internet, telegrama ou outro meio que não sejam
os especificados neste Edital.
10.3 Somente serão apreciados os recursos expressos em
termos convenientes, que apontarem as circunstâncias que os
justifiquem e que forem interpostos dentro do prazo.
10.4 Os recursos interpostos por procuração só serão aceitos
se estiverem acompanhados do respectivo instrumento de
mandato, de cópia reprográfica do documento de identidade
do candidato e de apresentação da identidade do procurador.
10.5 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos pre-
sentes à prova.
10.6 No caso de provimento de recurso, poderá haver, even-
tualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima
exigida para aprovação.
10.7 O deferimento ou indeferimento do recurso será dado a
conhecer coletivamente, por meio de publicação no DOC, após
o que não caberão recursos adicionais.
10.8 Em hipótese alguma haverá vistas de prova.

11 - DA NOMEAÇÃO E DA POSSE

11.1 A nomeação obedecerá, rigorosamente, a classificação
obtida pelo candidato nas listas de classificação, conforme
disposto no item 8.2 deste Edital e que serão publicadas, no
Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC.
11.2 Os candidatos nomeados serão convocados para escolha
de vagas, segundo a conveniência da Administração, e obser-
vada, rigorosamente, a ordem de classificação.
11.2.1 A nomeação será comunicada por correspondência a ser
enviada para o endereço informado pelo candidato na Ficha de
Inscrição e de publicação no DOC, sendo considerado desis-
tente o candidato que não comparecer ao local indicado, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação da
nomeação no Diário Oficial da Cidade - DOC.
11.3 Para a posse, o candidato deverá entregar os seguintes
documentos:
11.3.1 Cédula de Identidade;
11.3.2 Cédula de Identidade de Estrangeiro ou visto perma-
nente;
11.3.3 Carta de Igualdade de Direitos (se português);
11.3.4 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soas Físicas- CPF;
11.3.5 Comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito)
11.3.6 Título de Eleitor e Comprovante da última eleição (2
turnos) ou respectiva(s) justificativa(s);
11.3.7 Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) atuali-
zado ou Carta Patente (para candidatos com idade inferior a
46 anos);
11.3.8 Duas fotos 3x4;
11.3.9 Certificado de Conclusão (colação de grau) ou diploma
do curso superior em Medicina em entidade oficial ou oficiali-
zada;
11.3.10 Inscrição no Conselho Regional de Medicina de São
Paulo - CRM/SP;
11.3.11 Laudo Médico de “APTO” expedido pelo Departa-
mento de Saúde do Servidor- DSS; e
11.3.12 Os documentos escolares obtidos em instituição do ex-
terior deverão ser apresentados pelo candidato, devidamente
traduzidos por tradutor juramentado, e convalidados por parte
de autoridade educacional brasileira competente até a data do
ato da posse.
11.4 Todos os documentos relacionados no item 11.3 deste
Edital deverão ser entregues em cópias reprográficas acompa-
nhadas dos originais para serem vistadas no ato da posse ou
em cópias reprográficas autenticadas.
11.4.1 Não serão aceitos protocolos dos documentos relacio-
nados no item 11.3 deste Edital.
11.5 O candidato inscrito como portador de deficiência su-
jeitar-se-á, também, a exame médico específico e à avaliação
para verificação da compatibilidade da deficiência de que é
portador com as atribuições do cargo.
11.5.1 No exame médico específico, não sendo configurada a
deficiência declarada, o título de nomeação pela lista especí-
fica será tornado insubsistente, voltando o candidato a figurar
apenas na lista geral de candidatos aprovados, observando-se
a ordem de classificação desta.
11.5.2 No exame médico específico sendo configurada a defi-
ciência declarada,e remanescendo dúvidas, quanto à compati-
bilidade das atividades inerentes ao cargo, poderá a comissão
multidisciplinar específica determinar a realização de avaliação
prática, com as adaptações que se fizerem necessárias con-
forme a deficiência do candidato.
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