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3 - A não apresentação ou a não comprovação dos docu-
mentos, conforme solicitado no item anterior, implicará na 
eliminação do candidato.

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

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

2 - O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o cor-
reto preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da 
respectiva taxa.

3 - O candidato que não atender as condições estipuladas 
em edital terá a sua inscrição indeferida mediante ato publicado 
em Diário Oficial do Estado.

4 – O candidato deverá ler todas as instruções estipuladas 
neste edital antes de efetuar a inscrição, e se responsabilizar 
pelas informações contidas na sua ficha de inscrição.

4.1 - As inscrições serão recebidas no período de 16/07/2012 
até 17/08/2012, exceto sabado, domingo e feriados, das 10:00 
às 15:00 horas, no Centro de Referência e Treinamento-DST/
AIDS, na unidade detentora do certame, sito à Rua Santa Cruz, 
n. 81 - 1º Andar - Gerência de Recursos Humanos - Vila Mariana-
São Paulo-SP;

4.2 - O candidato poderá preencher a FICHA DE INSCRI-
ÇÃO pelo site www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recur-
sos-humanos/homepage/acesso-rapido/concursos-abertura-de-
inscricoes/candidato/ficha-de-inscricao ou retirá-la na unidade 
detentora do certame.

4.3 - Após o preenchimento da ficha de inscrição o candida-
to deverá dirigir-se à rede credenciada de bancos, munido de RG 
e CPF (originais), vigentes, e pagar a taxa de inscrição referida 
no Anexo I deste edital, dentro do período e horário de recebi-
mento das inscrições. A taxa de inscrição deverá ser recolhida 
junto ao caixa da rede credenciada de bancos, onde o candidato 
informará o Código da Receita 167-3, para o sistema bancário 
gerar a GARE (Guia de Arrecadação Estadual), documento que 
será o comprovante de pagamento da referida taxa.

4.4 - No caso de inscrição por procuração, deverá ser apre-
sentado o original do instrumento do mandato, que ficará retido 
na Unidade, e o RG original do procurador. Também devem ter 
sido satisfeitas as exigências constantes no item “4” e subitens 
deste capítulo.

4.5 - Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato 
(ou seu procurador) deverá dirigir-se ao local de inscrição muni-
do de RG e CPF (originais e cópias) com foto e entregar a ficha 
de inscrição e o comprovante de pagamento de inscrição gerado 
pelo banco, com autenticação mecânica, a fim de receber o 
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO, devidamente numerado;

4.6 - Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga antecipada-
mente;

4.7 - As informações prestadas na ficha de inscrição são 
de inteira responsabilidade do candidato, podendo a unidade 
excluir do concurso público aquele que preenchê-la com os 
dados incorretos ou rasurados, bem como aquele que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

5 - Caso haja algum problema em relação ao subitem 
“4.3”, o candidato poderá entrar em contato com a unidade 
para a qual se inscreveu, pelo telefone (11)5087-9857, durante 
o período de inscrições, conforme subitem “4.1” deste capítulo.

5.1 - A taxa, uma vez paga, não será restituída em hipótese 
alguma;

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

6 - Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento 
do valor da inscrição, com exceção do cidadão que comprovar 
ser doador de sangue, conforme estabelece a Lei Estadual nº 
12.147, de 12/12/2005;

6.1 - Para ter direito à taxa de isenção, o doador deverá 
comprovar as doações de sangue, realizadas em órgãos oficiais 
ou entidades credenciadas pela União, pelos estados ou por 
municípios, devendo o candidato apresentar o documento expe-
dido pelas entidades coletoras, juntamente com o requerimento 
do pedido de isenção da taxa de inscrição, conforme modelo 
constante no site www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recur-
sos-humanos/homepage/acesso-rapido/concursos-abertura-de-
inscricoes/candidato/modelos. Devem ser ao menos 3 (três) 
doações em um período de 12 (doze) meses, e os comprovantes 
devem ser entregues na unidade detentora do certame até 3 
(três) dias antes do término do período de inscrições, para aná-
lise da Comissão Especial de Concurso Público.

7 - A comprovação citada no item anterior deverá ser efe-
tuada através da apresentação de documento original e cópia 
simples do mesmo.

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

9 - A Comissão Especial de Concurso Público, a qualquer 
tempo, poderá realizar diligências relativas à situação declarada 
pelo candidato, deferindo ou não seu pedido.

10 - Após a análise dos pedidos de isenção, a Comissão 
Especial de Concurso Público publicará a relação dos pedidos 
deferidos e indeferidos, observados os motivos do indeferimento 
das inscrições, no Diário Oficial do Estado de São Paulo www.
imprensaoficial.com.br.

11 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção 
deferidos deverão realizar sua inscrição dentro do período esta-
belecido conforme item “4.1” deste Capítulo.

11.1 - No caso da solicitação ser indeferida o candidato 
deverá proceder sua inscrição com o valor da taxa integral 
correspondente à classe para a qual concorre, de acordo com o 
estabelecido nos itens “4” a subitem “5.2” do Capítulo V, dentro 
do período e horário de recebimento das inscrições.

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

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

14 - O candidato que necessitar, no dia do exame, de prova 
especial e/ou sala e condições de condição especial para realiza-
ção da prova deverá solicitá-la, conforme modelo constante no 
site www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/
homepage/acesso-rapido/concursos-abertura-de-inscricoes/can-
didato/modelos, até o término das inscrições, junto à Comissão 
Especial de Concurso Público, na unidade detentora do certame.

15 - O candidato deverá encaminhar, junto à solicitação de 
condição especial, laudo médico (original e cópia), expedido no 
prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores ao encerramento 
das inscrições, que justifique o atendimento especial solicitado.

16 - O candidato que não o fizer até o término das ins-
crições, seja qual for o motivo alegado, não terá a condição 
atendida.

17 - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à 
análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

18 - A candidata lactante que necessitar amamentar duran-
te a realização das provas poderá fazê-lo em sala reservada, 
desde que o requeira, observando os procedimentos constantes 
a seguir, para adoção das providências necessárias.

19 - A candidata lactante deverá encaminhar sua solicita-
ção, conforme modelo constante no site www.saude.sp.gov.br/
coordenadoria-de-recursos-humanos/homepage/acesso-rapido/
concursos-abertura-de-inscricoes/candidato/modelos, até o tér-
mino das inscrições, junto à Comissão Especial de Concurso 
Público, na unidade detentora do certame.

20 - Não haverá compensação do tempo de amamentação 
em favor da candidata.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO 
- DST/AIDS
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
UNIDADE:CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO-DST/

AIDS
EDITAL Nº : 25/2012
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 24/2012 DE REA-

BERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CATEGORIA: MÉDICO (ESPECIALIDADE: CLÍNICA MÉDICA)
No item 2 das inscrições:
Onde se lê:
2 - As inscrições serão realizadas no período de 09 à 

11/07/2012 das 10:00 as 15:00 horas, na Gerência de Recursos 
Humanos do respectivo Centro de Referência e Treinamento - 
DST/AIDS, sito à rua Santa Cruz, n. 81 – 1.º Andar na Gerência 
de Recursos Humanos - Vila Mariana – São Paulo.

Leia-se:
2 - As inscrições serão realizadas no período de 10 à 

12/07/2012 das 10:00 as 15:00 horas, na Gerência de Recursos 
Humanos do respectivo Centro de Referência e Treinamento - 
DST/AIDS, sito à rua Santa Cruz, n. 81 – 1.º Andar na Gerência 
de Recursos Humanos - Vila Mariana – São Paulo.

 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO-DST/AIDS
PORTARIA DA COMISSÃO DE CONCURSO N.º 6/2012
DE 03/07/2012 DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMEN-

TO –DST/AIDS
O Diretor Técnico de Departamento de Saúde do Centro de 

Referência e Treina mento/AIDS da Coordenadoria de Controle 
de Doenças da Secretaria de Estado de Saúde usando de suas 
atribuições legais, tendo em vista o Despacho do Governador 
de 10-10-2011, no processo SS – 151 – 11 (SGP-68.926-11) de 
autorização governamental para provimento de cargos median-
te abertura de Concurso Público, resolve:

Artigo 1º - Fica instituída a COMISSÃO TÉCNICA DOS 
CONCURSOS PÚBLICOS, para fins de provimento de 10 (dez) 
cargos da classes de:

I – Médico (Especialidade Infectologia)
Artigo 2º - A Comissão instituída pelo Artigo 1º será com-

posta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:
I - João Bosco Alves de Souza RG. 974246, Diretor Técnico II 

da Gerência de Recursos Humanos;
II - Maria Aparecida Barbosa de Oliveira, RG. 16.632.224-6, 

Oficial Administrativo
III - Risia Cristina Santos de Oliveira RG. 50.942.408, Médico 

do Núcleo de Ambulatório;
IV - Luciana Midori Kondo Lindarte RG.19.287.445-7, Dire-

tor Técnico de Saúde I do Núcleo de Internação;
V - Mariliza Henrique da Silva RG. 20.441.928-1 – Médico 

do Núcleo de Hospital Dia;
VI - Judit Lia Busanello RG.26.840.272-3 – Diretor Técnico 

de Serviço I do Núcleo de DST/CTA/Ambulatório de Saúde Inte-
gral para Travestis e Transexuais.

Artigo 3º - A Comissão desenvolverá seus trabalhos, obede-
cendo aos preceitos legais e regulamentares de concursos públi-
cos e sob orientação da Coordenadoria Controle de Doenças, da 
Secretaria de Estado da Saúde.

Artigo 5º - Os membros designados pelo Artigo 2º desen-
volverão as atividades sem prejuízo de suas atribuições de 
seu(s) cargo(s).

Está Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.
UNIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO-DST/

AIDS
CONCURSO PÚBLICO CLASSE: MÉDICO
ESPECIALIDADE(S): INFECTOLOGIA
ÁREA DE ATUAÇÃO:
I. E. Nº: 1/2012
EDITAL Nº: 26/2012
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO
A Comissão Especial de Concurso Público, autorizada pela 

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS , da Secreta-
ria de Estado da Saúde e instituída por meio da portaria nº 
06/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 04/07/2012 
nos termos do Decreto nº 21.872, de 06/01/1984, torna pública 
a abertura de inscrições e a realização do concurso público para 
a(s) classe(s) acima citadas, para o CENTRO DE REFERÊNCIA E 
TREINAMENTO-DST/AIDS, mediante as condições estabelecidas 
nas Instruções Especiais, contidas no presente edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1 - A realização do concurso foi autorizada conforme 

despacho do senhor Governador, publicado no Diário Oficial do 
Estado de 11/10/2011, dentro do que estabelece o Decreto nº 
57.761 de 31/01/2012, publicado no Diário Oficial do Estado 
de 01/02/2012.

2 - O edital de abertura de inscrições poderá ser acompa-
nhado no site da Imprensa Oficial www.imprensaoficial.com.br.

3 - Os candidatos serão nomeados para cargo de acordo 
com o artigo 20, inciso II da Lei Complementar nº 180, de 
12/05/1978 e regidos pela Lei nº 10.261, de 28/10/1968.

4 - Em caso de necessidade e conveniência da administra-
ção pública, os candidatos remanescentes do concurso poderão 
ser convocados para provimento de cargos existentes e que 
vierem a vagar, no âmbito das unidades da Secretaria de Estado 
da Saúde, durante o prazo de validade do concurso.

5 - Informações como classe, especialidade, área de atuação 
(se houver), lei complementar, jornada de trabalho, número de 
cargos, valor da taxa de inscrição e vencimentos estão estabele-
cidos no Anexo I deste edital.

II - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
1 – As atribuições da(s) classe(s) mencionada(s) constam no 

Anexo II deste edital.
III - DOS VENCIMENTOS
1 - Os vencimentos iniciais da(s) classe(s) tratada(s) no 

presente edital constam no Anexo I.
IV – DOS PRÉ-REQUISITOS
1 - O candidato (ou seu procurador), sob as penas da lei, 

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

1.1 - Ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de 
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, parágrafo 
1º, da Constituição Federal;

1.2 - Estar em dia com as obrigações do serviço militar, se 
do sexo masculino;

1.3 - Estar quite com a Justiça Eleitoral;
1.4 - Possuir, os pré-requisitos e a formação necessários 

para exercer o cargo, conforme a classe mencionada no Anexo II;
1.5 - Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas 

neste edital;
1.6 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
1.7 - Não possuir antecedentes criminais;
1.8 - Apresentar cópia da última declaração de Imposto de 

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

1.9 - Apresentar declaração de desempenho das funções do 
cargo, cumprindo a legislação vigente.

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

x    =  Média de acertos do grupo
s     =  Desvio padrão
CAPÍTULO X, ITEM 1:
Leia-se:

1. Os candidatos considerados habilitados na Prova Objetiva para o emprego público de Analista em Gestão Previdenciária terão avaliados os títulos 
e os respectivos documentos comprobatórios para fins de pontuação, na forma prevista neste Edital.

CAPÍTULO X, ITEM 2: Tabela
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ALÍNEA TÍTULOS VALOR UNITÁRIO
(pontos) VALOR MÁXIMO

(pontos)
A Certificado, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação lato sensu em nível de especialização acompanhado do Histórico 

Escolar, em qualquer área, desde que tenha duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas
2 2

B Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) acompanhado do 
Histórico Escolar, em qualquer área

4 4

C Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor), em qualquer área, 
acompanhado de Histórico Escolar

5 5

TOTAL 11

CAPÍTULO XII:
INCLUA-SE O ITEM 14:

14. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 1 deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado 
recurso de igual teor.

CAPÍTULO XIV:
SUPRIMA-SE O ITEM 16.
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TÉCNICO EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 6 – NOÇÕES DE LICITAÇÃO:
Onde se lê:
Princípios. Obrigatoriedade. Dispensa. Exigibilidade. Procedimentos. Modalidades. Pregão. Pregão Eletrônico.
Leia-se:
Princípios. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Procedimentos. Modalidades. Pregão. Pregão Eletrônico.
ANALISTA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
2.2.3. LICITAÇÕES:
Onde se lê:
Princípios. Obrigatoriedade. Dispensa. Exigibilidade. Procedimentos. Modalidades. Pregão. Pregão Eletrônico.
Leia-se:
Princípios. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Procedimentos. Modalidades. Pregão. Pregão Eletrônico.
Demais itens do Edital SPPREV nº 1, de 05 de junho de 2012, de Abertura de Inscrições permanecem inalterados.
São Paulo/SP, 28 de junho de 2012
São Paulo Previdência – SPPREV

 EDUCAÇÃO

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Concurso Público para Provimento de Cargos de Oficial 

Administrativo/2011
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos da Secretaria de Estado da Educação, dando cumpri-
mento à decisão judicial, e, nos termos das Instruções Especiais 
SE 2, publicadas no DOE de 31/05/2011, disciplinadoras do 
concurso em questão, torna público o que segue:

Em atendimento à Liminar exarada no Mandado de Segu-
rança, Processo nº 0018807-89.2012.8.26.0053 da 7º Vara da 
Fazenda Pública da Capital, CONVOCA o candidato abaixo para 
comparecer no dia 06/07/2012, às 10h, nesta Coordenadoria, 
Largo do Arouche, 302, 7º andar – São Paulo, para proceder à 
escolha de vaga.

(cargo - região - classificação - nome - RG - CPF)
OFICIAL ADMINISTRATIVO
24ª Região - Avaré
11º Mario Coelho Delmanto - 12603246-/SP – 076.649.438-

17
 COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 

OFICIAL ADMINISTRATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE 

VAGAS
 - O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos das 
Instruções Especiais SE 02/2011, disciplinadoras do concurso 
OFICIAL ADMINISTRATIVO, CONVOCA em continuidade, os can-
didatos habilitados e classificados no concurso em epígrafe, para 
a Sessão de Escolha de Vaga/ Nova Oportunidade, a ser realizada 
no dia 10/07/2012 – em horário e locais adiante mencionados e 
baixa instruções aos candidatos.

I. INSTRUÇÕES GERAIS
1- A chamada para escolha de vagas obedecerá, rigorosa-

mente, a ordem de Classificação Final, Lista Geral, em nível de 
Regional, publicada no DOE de 18/11/2011.

2- O candidato convocado deverá comparecer munido 
de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE 
PESSOAS FÍSICAS – CPF ou se fazer representar por procurador, 
legalmente constituído, portanto xerocópia dos documentos 
mencionados.

3- Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato 
ou seu procurador, não será permitida, em hipótese alguma, 
desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.

4- O candidato deverá fornecer, obrigatoriamente, e-mail 
pessoal a ser utilizado para recebimento de informações.

5- Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao 
candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, 
hora e local determinados.

6- O candidato que não atender à convocação para escolha 
de vaga ou dela desistir, terá esgotado seus direitos no concurso, 
observando-se o item 7, capítulo XIV das Instruções Especiais 
SE 2/2011.

8- As vagas disponíveis para ingresso dos candidatos ora 
convocados são as remanescentes da sessão de escolha reali-
zada em 22/06/2012.

9 – O candidato, após nomeação, deverá dirigir-se à Coor-
denadoria / Diretoria de Ensino na qual escolheu vaga para 
informações pertinentes à Perícia Médica.

II - LOCAIS DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
1ª Região - ÓRGÃOS CENTRAIS / DIRETORIAS DE ENSINO 

DA CAPITAL
Cargos Disponíveis: 30
UNIDADES - Cargos
GABINETE DO SECRETÁRIO  - 3
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO-

FESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - EFAP - 5
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

ESCOLARES - CISE - 5
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

- CGRH - 3
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COFI - 3
COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - CIMA - 3
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE - 3
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO NORTE 2  - 4
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUL 2  - 1
LOCAL: COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS
ENDEREÇO: Largo do Arouche, 302, 16ºandar
(Dia – horário – lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 – 9h - Lista Geral - nº 661 ao 710
4ª Região - CAIEIRAS
Cargos Disponíveis: 02
1. LOCAL: Diretoria de Ensino Região - Caieiras
ENDEREÇO: Avenida Professor Carvalho Pinto, nº 159 - 

Centro - Caieiras - SP
2. QUADRO DE CHAMADA

(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 39 ao 42
6ª Região - DIADEMA
Cargos Disponíveis: 03
1. LOCAL: Diretoria de Ensino Região - Diadema
ENDEREÇO: Rua Vitalina Caiafa Esquivel, 126 - Jardim do 

Comércio - Diadema - SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 34 ao 40
7ª Região - ITAPECERICA DA SERRA
Vagas Disponíveis: 01
1. LOCAL: Sede - Diretoria de Ensino Região Itapecerica 

da Serra
ENDEREÇO: Av. 15 de novembro, 1668 - 2º andar - Centro 

- Itapecerica da Serra
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 27 ao 30
13ª Região - SANTO ANDRÉ
Cargos Disponíveis: 01
1. LOCAL: Sede - Diretoria de Ensino Região Santo André
ENDEREÇO: Rua das Figueiras, 1245 - Santo André - SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 41 ao 44
14ª Região - SÃO BERNARDO DO CAMPO
Cargos Disponíveis: 01
1. LOCAL: Sede - Diretoria de Ensino Região São Bernardo
ENDEREÇO: Rua Princesa Maria da Glória, 176 - Bairro Nova 

Petrópolis - São Bernardo do Campo - SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h Lista Geral - nº 25 ao 28
16ª Região - TABOÃO DA SERRA (NOVA OPORTUNIDADE)
Cargos Disponíveis: 01
1. LOCAL: Sede - Diretoria de Ensino Região Taboão da Serra
ENDEREÇO: Rua João Slaviero, nº 56 - Jardim da Glória - 

Taboão da Serra - SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 01 ao 43
18ª Região - AMERICANA
Cargos Disponíveis: 02
1. LOCAL: Prédio do Núcleo de Tecnologia da Diretoria de 

Ensino Região - Americana
ENDEREÇO: Rua Tuiuti, 675 - Santa Catarina - Americana 

- SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 47 ao 51
29ª Região - BRAGANÇA PAULISTA
Cargos Disponíveis: 01
1. LOCAL: Sede - Diretoria de Ensino Região Bragança 

Paulista - Salão Nobre
ENDEREÇO: Av. José Gomes da Rocha Leal, 1757 - Centro - 

Bragança Paulista - SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 25 ao 28
45.ª Região - JUNDIAÍ
Cargos Disponíveis: 01
1. LOCAL: Sede - Diretoria de Ensino Região Jundiaí - Sala 2
ENDEREÇO: Av. Nove de Julho, 1300 - Chácara Urbana - 

Jundiaí - SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 40 ao 41
55ª Região - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PIRACICABA
Cargos Disponíveis: 03
1. LOCAL: Sede - Diretoria de Ensino Região Piracicaba
ENDEREÇO: Rua João Sampaio, 666 - Bairro São Dimas - 

Piracicaba - SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 37 ao 42
57ª Região - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PIRASSU-

NUNGA
Cargos Disponíveis: 01
1. LOCAL: Sede - Diretoria de Ensino Região Pirassununga
ENDEREÇO: Av. Prudente de Moraes, 2900 - Centro - Prédio 

anexo à EE Pirassununga - Pirassununga - SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 26 ao 29
71ª Região - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SOROCABA
Cargos Disponíveis: 01
1. LOCAL: Diretoria de Ensino Região - Sorocaba
ENDEREÇO: Rua Cesário Mota, 286 - Centro - Sorocaba - SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
10/07/2012 - 9 h - Lista Geral - nº 15 ao 18


