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4.2.3 - A DARE-SP deverá ser gerada no sistema da Secreta-
ria da Fazenda, conforme instruções a seguir:

4.2.3.1 - Acessar o link https://www10.fazenda.sp.gov.
br/Pagamentos/WebSite/Extranet/Login.aspx e clicar na caixa 
“Acessar sem me identificar”;

4.2.3.2 - Selecionar a aba “Demais Receitas”;
4.2.3.3 - No campo Órgão, selecionar a opção “OUTROS 

ÓRGÃOS - Órgãos Diversos”;
4.2.3.4 - No campo Serviço, selecionar uma das opções com 

código 4996 de acordo com o nível de formação exigido para o 
cargo em vista;

4.3 - No caso de inscrição por procuração, deverá ser apre-
sentado o original do instrumento do mandato, devidamente 
registrado em cartório, que ficará retido na Unidade, e o RG 
original do procurador. Também devem ter sido satisfeitas as 
exigências constantes no item “4” acima e seus subitens;

4.4 - Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato 
(ou seu procurador) deverá dirigir-se ao local de inscrição 
munido de originais e cópias de Cédula de Identidade – RG e 
Cadastro de Pessoa Física – CPF (caso não possua a numeração 
identificada no RG) ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH 
vigente e com foto, e entregar a ficha de inscrição e o com-
provante de pagamento de inscrição gerado pelo banco, com 
autenticação mecânica, a fim de receber o PROTOCOLO DE 
INSCRIÇÃO, devidamente numerado;

4.5 - Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o candidato, não haverá prorrogação do prazo de inscrição. 
Assim, a taxa de inscrição deverá ser paga até o último dia útil 
que esteja contido no respectivo prazo;

4.6 - 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 
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 
“4.2.2”, o candidato poderá entrar em contato com a unidade 
na qual se inscreveu, pelo telefone 13-3202-1382, 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 será aceito pagamento da taxa de inscrição por 
meio condicional ou fora do período de inscrição ou por qual-
quer outro meio que não os especificados neste edital;

5.3 - 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, salvo nos casos em que o candidato 
comprovar ser doador de sangue, nos termos da Lei Estadual nº 
12.147, de 12/12/2005;

6.1 - Para ter direito à isenção de taxa, o candidato deverá 
comprovar as doações de sangue, realizadas em órgãos oficiais 
ou entidades credenciadas pela União, pelos estados ou por 
municípios, devendo apresentar o documento expedido pelas 
entidades coletoras, juntamente com o requerimento de isenção 
da taxa de inscrição conforme modelo constante no site da 
Coordenadoria de Recursos Humanos, www.saude.sp.gov.br/
coordenadoria-de-recursos-humanos/homepage/acesso-rapido/
selecao/candidato/ , o qual também poderá ser retirado e 
preenchido junto à unidade detentora do certame. Devem ter 
sido realizadas ao menos 3 (três) doações em um período de 12 
(doze) meses, e os comprovantes devem ser entregues na uni-
dade detentora do certame até 10 (dez) dias antes do término 
do período de inscrições, para análise da Comissão Especial de 
Concurso Público;

6.2 - A comprovação citada no item anterior deverá ser 
efetuada mediante apresentação de original e cópia simples 
do documento;

6.3 - Não serão considerados os documentos encaminhados 
via fax ou correio eletrônico;

6.4 - A Comissão Especial de Concurso Público, a qualquer 
tempo, poderá realizar diligências relativas à situação declarada 
pelo candidato, deferindo ou não o pedido apresentado em 
requerimento;

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

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

6.6.1 - No caso da solicitação ser indeferida, o candidato 
deverá proceder sua inscrição com o valor da taxa integral 
correspondente ao cargo para o qual concorre, de acordo com o 
estabelecido no item “4” a subitem “5.2” do Capítulo III, dentro 
do período e horário de recebimento das inscrições.

7 - 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.

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

9 - O candidato que necessitar, no dia do exame, de prova, 
sala e/ou condições especiais para realização da prova, deverá 
efetuar solicitação à Comissão Especial de Concurso Público, 
conforme modelo constante no site da Coordenadoria de Recur-
sos Humanos, www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-
humanos/homepage/acesso-rapido/selecao/candidato/ , o qual 
também poderá ser retirado e preenchido na unidade detentora 
do certame, até o término das inscrições;

9.1 - O candidato deverá apresentar, junto à solicitação de 
condição especial, laudo médico (original e cópia, a qual ficará 
retida), expedido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o 
último dia de inscrição, que justifique o atendimento especial 
solicitado;

9.1.1 - O candidato com deficiência, no caso de necessidade 
de condição especial, deverá proceder conforme estabelecido 
nos subitens “2.1” ao “2.1.2” do Capítulo V.

9.2 - O candidato que não cumprir a exigência do subitem 
anterior até o término das inscrições, seja qual for o motivo 
alegado, poderá não ter a condição atendida;

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

9.3.1 - A Comissão Especial de Concurso Público terá prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da solicitação 
mencionada no item “9”, para analisar e publicar no Diário Ofi-
cial do Estado de São Paulo, pelo site www.imprensaoficial.com.
br, o deferimento ou indeferimento da solicitação do candidato, 
bem como informá-lo em formato acessível;

9.4 - Portadores de doenças infectocontagiosas ou aciden-
tados que não tiverem comunicado sua condição à unidade, 
de acordo com o item “9”, por sua inexistência na data limite 
referida naquele item, deverão fazê-lo tão logo venha a ser 
acometido, devendo os candidatos nesta situação se identificar 
também ao fiscal no portão de entrada, munidos de laudo 
médico, quando da realização das provas, tendo direito a aten-
dimento especial;

9.5 - 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;

9.5.1 - A candidata lactante deverá encaminhar sua solici-
tação para à Comissão Especial de Concurso Público, conforme 
modelo constante no site da Coordenadoria de Recursos Huma-
nos, www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/
homepage/acesso-rapido/selecao/candidato/ , o qual também 

STEPHANIE CALDEIRA MACHADO-28.707.000-1-SP 334º
LETICIA CASSIA DE OLIVEIRA-44.262.497-7-SP 335º
DANIELLE MARCIANO DE OLIVEIRA CASTRO-30.941.828-

08-SP 336º
FERNANDA CRISTINA LIMA DIAS-32.945.241-1-SP 337º
CAMILA SIMAS-44.851.351-1 –SP 338º
ADRIANO SAMOEL BATISTA DE SOUZA-44.472.857-0-SP 

339º
BRUNA DOS SANTOS SOARES-36.272.439-8-SP 340º
ELIZANDRA DE LIMA SOARES DA SILVA-44.950.244-2-SP 

341º
JESSICA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA-36.050.403-

6-SP 342º
CAMILA SILVA DE LIMA-49.452.249-5-SP 343º
CAROLINE FRANCO ZANOTTI-49.428.705-6-SP 344º
ANDRESSA CAROLINE GUEDES DOS SANTOS-46.733.735-

4-SP 345º
KARINA ZANGRANDE-36.451.111-4-SP 346º
EDUARDO GABRIEL DE FREITAS DIAS-47.203.915-5-SP 347º
KELLY LUCIANO PEREIRA-35.881.256-2-SP 348º
DAYANE APARECIDA DA SILVA SOUZA-47.336.987-4-SP 

349º
FRANCISCO VINICIUS GONÇALVES SILVA-49.504.160-9-SP 

350º
CARLOS EDUARDO ALVES MATTOS-37.136.887-X-SP 351º
ANDERSON MANOEL DO NASCIMENTO-48.323.598-2 –SP 

352º
CINTHIA LACERDA CONCEIÇÃO-36.790.218-7-SP 353º
MARIA YASMIN FERREIRA DA SILVA-48.143.778-2-SP 354º
LARISSA ADANALIAN MONTONI-48.457.850-9-SP 355º
STEFANY LUCIANO PEREIRA-35.881.257-4- SP 356º

 HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS
 UNIDADE: HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO-SANTOS
CONCURSO PÚBLICO: ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFER-

MAGEM E OFICIAL DE SAÚDE
I. E. Nº: 07/2014
EDITAL Nº: 112/2014
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO
A Unidade supracitada, autorizada pela Coordenadoria de 

Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio 
da Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante 
portaria nº 007/2014, publicada no Diário Oficial do Estado de 
07/10/2014, e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15/05/2014, 
torna pública a abertura de inscrições e a realização do concurso 
público para provimento de vaga(s) no(s) cargo(s) de ENFERMEI-
RO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E OFICIAL DE SAÚDE, 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, em 11/10/2011, de acordo com o que estabelece o 
Decreto nº 57.761, de 31/01/2012, publicado no Diário Oficial do 
Estado, em 01/02/2012.

2 - O edital de abertura de inscrições poderá ser acompa-
nhado por meio do site da Imprensa Oficial www.imprensaofi-
cial.com.br.

3 - O candidato será nomeado para cargo nos termos do 
artigo 20, inciso II da Lei Complementar nº 180, de 12/05/1978, 
e regido pela Lei nº 10.261, de 28/10/1968.

4 - Informações relativas ao cargo, especialidade, lei 
complementar, jornada de trabalho, número de cargos, valor da 
taxa de inscrição e vencimentos estão estabelecidas no Anexo 
I e os pré-requisitos, perfil profissional, atribuições, conteúdo 
programático e duração da prova do cargo constam no Anexo 
II deste edital.

II – DOS PRÉ-REQUISITOS
1 - O candidato (ou seu procurador), sob as penas da lei, 

assume cumprir 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, § 1º, da 
Constituição Federal;

1.2 - Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações 
do serviço militar, entre 1º de janeiro do ano em que completar 
19 (dezenove) e 31 de dezembro do ano em que completar 45 
(quarenta e cinco) anos de idade, observado o disposto no artigo 
210 do Decreto Federal nº 57.654, de 20/01/1966;

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

exercer o cargo, conforme mencionado no Anexo II;
1.5 - Conhecer as exigências contidas neste edital e estar 

de acordo com elas;
1.6 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
1.7 - Não registrar antecedentes criminais, achando-se no 

pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
1.8 - Possuir cópia da última declaração de Imposto de 

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

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

3 - A não apresentação dos documentos ou a não com-
provação da autenticidade deles, conforme solicitado no item 
anterior, implicará a eliminação do candidato.

III – 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 correto 
preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da respecti-
va taxa, dentro do período de recebimento de inscrição, através 
de ato publicado em Diário Oficial do Estado.

3 - O candidato terá a sua inscrição indeferida, mediante 
ato publicado em Diário Oficial do Estado, quando:

3.1 - efetuar pagamento em valor menor do que o esta-
belecido;

3.2 - efetuar pagamento fora do período estabelecido para 
inscrição;

3.3 - preencher de modo indevido a ficha de inscrição;
3.4 - não atender as condições estipuladas em edital.
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 15/10/2014 
até 04/11/2014, das 9:00 às 12:00 horas (exceto sábados, 
domingos e feriados), na unidade detentora do certame, situada 
na Rua Oswaldo Cruz, 197- Boqueirão – Santos-Ambulatório 
– 1º andar-Serviço de Recursos Humanos, na Seção de Recru-
tamento e Seleção;

4.2 - O candidato poderá preencher e imprimir a FICHA 
DE INSCRIÇÃO pelo site da Coordenadoria de Recursos Huma-
nos, www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/
homepage/acesso-rapido/selecao/candidato/ficha-de-inscricao 
e, conforme especificado no subitem “4.5”, entregá-la na uni-
dade detentora do certame;

4.2.1 - Caso prefira, o candidato poderá preencher a FICHA 
DE INSCRIÇÃO na unidade detentora do certame, após efetuar 
os procedimentos especificados nos subitens abaixo;

4.2.2 - O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição, referida no Anexo I deste edital, mediante apre-
sentação do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais 
(DARE-SP), na rede credenciada de bancos, dentro do período de 
recebimento das inscrições;

 HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO 
SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA 
CACHOEIRINHA
 UNIDADE: HOSPITAL GERAL “DR. ÁLVARO SIMÕES DE 

SOUZA” DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
CONCURSO PÚBLICO: OFICIAL DE SAÚDE
I.E. Nº 008/2013
EDITAL Nº 123/2014
CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O HOSPITAL GERAL "Dr. ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA" DE 

VILA NOVA CACHOEIRINHA , da Coordenadoria de Serviços de 
Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Comissão 
Especial de Concurso Público, instituída para o presente certa-
me, CONVOCA os candidatos habilitados no Concurso público 
na classe OFICIAL DE SAÚDE, realizado para o Hospital Geral 
"Dr. Álvaro Simões De Souza" de Vila Nova Cachoeirinha , a 
comparecer em data e horário 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 documentos 
originais e cópias de RG e CPF.

Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se 
representar por procurador legalmente constituído.

No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o 
original do instrumento do mandato, 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 esteja melhor classificado e 
ainda haja vaga.

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

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 15/10/2014
HORÁRIO: 10:00 Horas
LOCAL: DGAC – Departamento de Gerenciamento Ambula-

torial da Capital Serviço de Seleção e Treinamento
ENDEREÇO: Rua Leopoldo Miguez, nº 327/2º andar/Setor 

Azul/ – Cambuci – São Paulo/SP.
RELAÇÃO TOTAL DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 43 (quaren-

ta e três) cargos efetivos
LOCAL DE TRABALHO: CSI. “ Dr. Victor Araújo Homem de 

Mello” de Pinheiros- SP
Endereço: Rua Ferreira de Araújo, nº 789 – Pinheiros – São 

Paulo/SP.
N. º DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 14 (quatro) cargos 

efetivos
LOCAL DE TRABALHO: NGA-Núcleo de Gestão Assistencial 

8- Belém
Endereço: Rua Dr. Clementino nº 200 – Belém – São Paulo/

SP.
N. º DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 04 (quatro) cargos 

efetivos
LOCAL DE TRABALHO: NGA-Núcleo de Gestão Assistencial 

63- Várzea do Carmo
Endereço: Rua Leopoldo Miguez, 327 – Cambuci – São 

Paulo/SP.
N. º DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 24 (vinte e quatro) 

cargos efetivos
LOCAL DE TRABALHO: Conjunto Hospitalar Mandaqui
ENDEREÇO: Rua Voluntários Da Pátria, Nº 4301 – Mandaqui – 

CEP 02401-400 - São Paulo/SP.
N. º DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 01 (um) cargo efetivo
RELAÇÃO DE CANDIDATOS
NOME-R.G.-CLASSIFICAÇÃO
FELIPE BEZERRA DE ASSIS-37.095.870-6-SP 271º
TAINÁ DA SILVA OLIVEIRA-43.460.194-9-SP 273º
TAMIRES CAMARGO GONÇALVES-43.553.130-X-SP 274º
KELLEN BRAGA CARLOS-39.144.876-6-SP 275º
ADRIANA CASSALHO-21.132.390-1-SP 276º
EROTILDE JOSE DO CARMO-23.920.223-5-SP 277º
ALESSANDRA DELAIDE RAMALHO-41.739.670-3-SP 278º
JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA-28.068.164-1-SP 279º
THIAGO BOARETTO DE LIMA-49.222.087-6-SP 280º
SANDRA FRANÇA DA SILVA-15.483.876-7-SP 281º
REGINA APARECIDA DA SILVA MENDES-10.759.066-SP 282º
SONIA REGINA DE OLIVEIRA-12.833.438-1-SP 283º
SILVIA PINHO DE AGUIAR SILVA-13.135.812-1-SP 284º
IZABEL DE FATIMA LOPES DA SILVA SOUZA-13.952.474-5-SP 

285º
ANGELA MARIA DOS SANTOS LINO-13.191.484-4-SP 286º
FATIMA APARECIDA PINTO COELHO-11.745.351-1-SP 287º
MIRALVA SILVA-16.692.790-9-SP 288º
JAQUELINE INES RODRIGUES-22.997.943-9-SP 289º
SELMA MAIA DELLA TORRE-18.883.499-0-SP 290º
FÁTIMA APARECIDA GONÇALVES SILVA-22.247.578-X-SP 291º
584-SILVANA CRISTINA DOS SANTOS-20.596.566-0-SP 292º
ANA LUCIA FRANCO-22.425.486-8-SP 293º
MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS-27.189.073-3-SP 294º
MARISA MEDEIROS DA SILVA-24.124.347-6-SP 295º
ANDREA CRISTINA RIOS-23.171.793-3-SP 296º
ADRIANA RODRIGUES DA SILVA-23.048.729-4 –SP 297º
KATIA CILENE FIRMINO DOS SANTOS-54.576.001-X –SP 298º
ANA PAULA DO NASCIMENTO BARBOSA-24.903.302-1-SP 

299º
NEIDE DE JESUS ARAUJO-28.819.860-08-SP 300º
ELIANE CARDOSO ARAUJO-26.784.500-5 –SP 301º
KELI CRISTINA SVESSIA-27.555.582-3-SP 302º
RENATA CAROLINA SILVA DE BRITO-27.118.261-1-SP 303º
EUDA MARIA DA CONCEIÇÃO-27.519.566-1-SP 304º
RODRIGO RAMOS DA SILVA-25.141.376-7-SP 305º
LETICIA DA COSTA SILVA-26.405.906-2-SP 306º
FLAVIO EDUARDO DOS SANTOS-24.505.082 -6-SP 307º
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS-30.135.446-7-SP 

308º
EDILAINE DOS SANTOS PRATES FERREIRA-29.219.471-7-SP 

309º
WAILTON BENIGNO DOS SANTOS JUNIOR-27.539.970-9-SP 

310º
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS-24.505.083-8-SP 311º
FERNANDA SOARES DA SILVA-21.713.324-8-RJ 312º
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA LUZ-25.964.127-3-SP 313º
VIVIANE MARIA DA SILVA FERRAZ-30.879.624-X-SP 314º
FABIANA LOPES DE OLIVEIRA-32.941.877-4-SP 315º
LUCIANA APARECIDA ALVES FERNANDES REIS-33.639.387-

8-SP 316º
FABÍOLA TATCHER MARTINS RODA-32.810.014-6-SP 317º
SILMARA SILVA QUEIROZ-32.781.817-7-SP 318º
DANIELA DE ALMEIDA MALAGODI-35.541.486-7-SP 319º
MARCILENE SOARES DE SOUZA-36.594.832-9 –SP 320º
ANDERSON ALVES DE LIMA-45.561.749-1-SP 321º
WANDERLI APARECIDO XAVIER SILVESTRE-13.473.437-MG 

322º
ELUZAI DA SILVA OLIVEIRA-32.021.483-7-SP 323º
GILVAN GERCIANO BONIFÁCIO DA SILVA-28.859.214-1-SP 

324º
ANDREZA SILVA DE MACEDO-40.260.513-5 –SP 325º
DENNIS ROBERTO DE OLIVEIRA PACHECO-23.091.979-0 –SP 

326º
PRISCILA ALVES CALADO-42.928.279-5-SP 327º
SIMONE MARLENE DE SENA BARBOSA-40.260.336-9-SP 

328º
TALITA ALMEIDA DE SOUSA-41.814.198-8-SP 329º
MONIZE MARIANO-41.154.507-3-SP 330º
ANA MARIA RODRIGUES DE MELO-32.463.444-4-SP 331º
MONIQUE MARTINEZ COSTA LUZ-42.733.825-6-SP 332º
RAFAEL RODRIGO FALCHI DE ARAUJO-44.354.279-X-SP 

333º

- Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de 
Saúde.

- Formação e educação em saúde. Educação permanente 
em saúde.

- A organização social e comunitária. Os Conselhos de 
Saúde. O Pacto pela Saúde.

- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São 
Paulo - Lei nº 10.261/1968.

- Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual nº 
58.052/2012 (Acesso à informação).

- Constituição do Estado de São Paulo – Título III – Da 
Organização do Estado - Capítulo I - Da Administração Pública 
– Seção I – Artigos 111 a 115; Título VII – Da Ordem Social – 
Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231.

- Ética no serviço público.
- Modelos de gestão pública.
- Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
- Políticas Públicas de Saúde.
- Fundamentos da Terapia Ocupacional.
- Terapia Ocupacional na área hospitalar.
- Legislação e Ética Profissional.
- Diagnóstico de Saúde, Planejamento e Programação em 

Saúde.
- Formas de Tratamento em Saúde.
- Reabilitação Física (Neurologia) e Psicossocial.
- Trabalho em equipe multidisciplinar.
- Trabalho em equipe interdisciplinar.
- Psicopatologia.
- Código de Ética Profissional.
- Políticas de Saúde.
- Políticas específicas no campo da Terapia Ocupacional.
- O paciente, sua família, cuidadores e a hospitalização.
- Bioética e Ética profissional.
- Fundamentos históricos e teórico-metodológicos de Tera-

pia Ocupacional e sua aplicação aos contextos ambulatorial, 
hospitalar e Cuidados Paliativos.

- A vida ocupacional e o processo de adoecimento e hos-
pitalização.

- Equipe multiprofissional em contextos ambulatorial, hos-
pitalar e em Cuidados Paliativos.

- A atuação do terapeuta ocupacional em contextos ambu-
latorial, hospitalar e cuidados paliativos oncológico.

- Promoção de saúde e qualidade de vida de pacientes 
oncológicos.

- Recursos terapêuticos na assistência terapêutico-ocu-
pacional em contextos ambulatorial, hospitalar e cuidados 
paliativos oncológico.

- A Terapia Ocupacional na atenção a pacientes oncológicos 
e em tratamento quimioterápico.

- Programas institucionais de humanização da assistência 
hospitalar.

DURAÇÃO DA PROVA: 03 (três) horas
ANEXO III – DOS TÍTULOS – PONTUAÇÃO MÁXIMA DE 30 

(TRINTA) PONTOS
TÍTULO: Programa de Aprimoramento Profissional – PAP, 

conforme Resolução SS-07, publicada em 13/01/96, na área para 
a qual concorre, de no mínimo 1.500 horas-aula.

VALOR (pontos): 3,0 ponto(s).
COMPROVANTE(S): Certificado de conclusão do curso ou 

equivalente, conforme item “4” do Capítulo X deste Edital.
TÍTULO: Doutorado dentro da área para a qual concorre 

(será considerada apenas uma única certificação).
VALOR (pontos): 4,0 ponto(s).
COMPROVANTE(S): Diploma, Certificado de conclusão ou 

equivalente, conforme disposto no item “4” do Capítulo X 
deste Edital.

TÍTULO: Mestrado dentro da área para a qual concorre (será 
considerada apenas uma única certificação).

VALOR (pontos): 3,0 ponto(s).
COMPROVANTE(S): Diploma, Certificado de conclusão ou 

equivalente, conforme disposto no item “4” do Capítulo X 
deste Edital.

TÍTULO: Curso de Especialização na área para a qual concor-
re, com carga horária mínima de 360 horas/aula.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 1,0 ponto(s) por curso.
VALOR MÁXIMO (pontos): até 4,0 ponto(s).
COMPROVANTE(S): Certificado de conclusão ou equivalen-

te, conforme disposto no item “4” do Capítulo X deste Edital.
TÍTULO: Participações em Conferências, Congressos, Fóruns, 

Jornadas, Palestras, Seminários, Simpósios, Workshop (nos últi-
mos 05 anos) na área para a qual concorre.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 0,5 ponto(s) por evento.
VALOR MÁXIMO (pontos): até 3,0 ponto(s).
COMPROVANTE(S): Certificado/declaração de participação 

no evento, conforme item “4” do Capítulo X deste Edital.
TÍTULO: Trabalhos publicados (nos últimos 05 anos) na área 

para a qual concorre.
VALOR UNITÁRIO (pontos):1,0 ponto(s) por trabalho.
VALOR MÁXIMO (pontos): até 3,0 ponto(s).
COMPROVANTE(S): Entregar comprovante de apresentação 

de temas, pôsteres ou artigos publicados em anais, revistas, 
semanários, livros.

TÍTULO: Experiência Didática/Docente dentro da área pre-
tendida, após a formação e dentro dos últimos 5 anos, de no 
mínimo 360 horas/aula/ano.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 1,0 ponto(s) por experiência.
VALOR MÁXIMO (pontos): até 3,0 ponto(s).
COMPROVANTE(S): Certificado ou declaração emitida pelo 

Órgão onde foi ministrada a aula, devidamente assinado e 
carimbado pelo Diretor ou responsável pelo Órgão, em papel 
timbrado da instituição, relacionando carga horária de hora/
aula/ano e atividade desempenhada.

TÍTULO: Experiência Profissional na área para a qual 
concorre.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 1,0 ponto(s) por ano.
VALOR MÁXIMO (pontos): até 7,0 ponto(s).
COMPROVANTE(S): Conforme disposto nos subitens “4.1” 

ao “5.3” do Capítulo X deste Edital
ANEXO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS E AJUDAS 

TÉCNICAS DISPONÍVEIS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
As seguintes condições específicas e ajudas técnicas pode-

rão ser disponibilizadas aos candidatos com deficiência, na 
medida da sua necessidade, sem prejuízo de outras que se 
fizerem necessárias.

A. AO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA VISUAL:
A1 - Prova impressa em Braile;
A2 - Prova impressa em caracteres ampliados, indicando o 

tamanho da fonte;
A3 - Fiscal Ledor, com leitura fluente, devendo, nesta situa-

ção, a prova ser gravada em áudio;
A4 - Utilização de computador com software de leitura de 

tela e ou ampliação de tela, devendo o candidato indicar um 
dentre os relacionados a seguir:

A4.1 - Lente de aumento do Windows (Ampliação);
A4.2 - Narrador do Windows (Leitor de tela).
B. AO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA:
B1 - Fiscal Intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº 

12.319, de 01/09/2010, nos casos de prova oral, devendo, neste 
caso, a prova ser gravada em vídeo. No caso de impossibilidade 
da gravação, esta deverá ser justificada pela Comissão Especial 
de Concurso Público;

B2 - Autorização para utilização de aparelho auricular, sujei-
to a inspeção e aprovação da Comissão Especial de Concurso 
Público, com a finalidade de garantir a lisura do concurso.

C. AO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA:
C1 - Mobiliário adaptado e espaços adequados para a 

realização da prova;
C2 - Designação de fiscal para auxiliar no manuseio da 

prova e transcrição das respostas;
C3 - Facilidade de acesso às salas de provas e às demais 

instalações relacionadas ao certame.

HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS
 UNIDADE: HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO-SANTOS
CONCURSO PÚBLICO: ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFER-
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aceitos como comprovantes de tempo de serviço os seguintes 
documentos:

5.1 - Empresa privada: atestado (ou declaração) assinado 
pelo representante legal do setor de pessoal ou do órgão de 
recursos humanos ou da instituição, em papel timbrado da 
empresa (ou com a declaração da razão social), ou o registro em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social;

5.2 - Área pública: atestado (ou declaração pública), assi-
nado pelo representante legal do setor de pessoal ou do órgão 
de recursos humanos ou da instituição, em papel timbrado da 
unidade à qual o servidor está ou foi subordinado;

5.3 - Autônomo: atestado (ou declaração) informando o 
período e a espécie do serviço realizado, assinado pelo próprio 
profissional, mediante apresentação de comprovantes/recibos 
de prestação de serviços, ou comprovantes de pagamento da 
Previdência Social, ou comprovantes de pagamento de ISS ou 
recibos de pagamentos de autônomos (RPA), atestando a res-
pectiva experiência e tempo de serviço, na especialidade para a 
qual concorre, conforme as atribuições do cargo.

6 - No caso de títulos diferentes referentes ao mesmo perí-
odo de tempo, fica vedada a acumulação de pontos por tempo 
de experiência profissional.

7 - A avaliação dos títulos será feita pela Comissão Especial 
de Concurso Público, e o seu resultado será divulgado no Diário 
Oficial do Estado.

8 - Não serão aceitos títulos após a data fixada para a 
apresentação, bem como títulos de candidatos que tenham sido 
eliminados nas fases anteriores do concurso.

9 - Fica vedada a pontuação de qualquer título que não 
preencha todas as condições previstas neste capítulo.

10 - Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou 
ilegalidade na obtenção dos títulos, a pontuação atribuída 
ao candidato será anulada e, comprovado dolo, o candidato 
será eliminado do concurso, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis.

XI – DOS RECURSOS
1 - Serão admitidos recursos referentes às etapas do con-

curso, quanto:
1.1 - Ao indeferimento do pedido de isenção, redução do 

valor do pagamento de inscrição ou condições específicas e 
ajudas técnicas;

1.2 - À aplicação da prova;
1.3 - Às questões da prova e gabarito;
1.4 - Ao resultado da prova;
1.5 - Ao resultado da avaliação de títulos.
2 - O prazo para interposição dos recursos quanto aos 

subitens “1.1” ao “1.5”do item “1” deste capítulo será de 03 
(três) dias úteis após a concretização do evento que lhes disser 
respeito, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à 
data do evento sobre o qual se recorre.

3 - Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada 
etapa do concurso, desde que devidamente fundamentado.

4 - Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Especial de 
Concurso Público, em duas vias (original e cópia), entregues e 
protocolados na unidade no horário das 9:00 às 12:00, conforme 
modelo contido no site da Coordenadoria de Recursos Huma-
nos, www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/
homepage/acesso-rapido/selecao/candidato/ , o qual também 
poderá ser retirado e preenchido junto à unidade detentora 
do certame;

4.1 - Cada questão ou item deverá ser apresentado em 
folha separada, com argumentação lógica e consistente.

5 - Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro 
do prazo, expressos em termos adequados e respeitosos, e que 
apontem circunstâncias que os justifiquem.

6 - O recurso interposto por procurador só será aceito se 
estiver acompanhado do respectivo instrumento de mandato 
e de cópia reprográfica do documento de identidade do pro-
curador.

7 - Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, 
fax, internet, telegrama ou outro meio que não seja o especifica-
do neste edital, que não contenham os elementos determinados 
nos itens anteriores ou que estejam fora do prazo estipulado no 
item “2” deste capítulo.

8 - A unidade detentora do certame disponibilizará apenas 
para fins de consulta no local, quando solicitado pelo candidato, 
um caderno de questões em branco, com a finalidade de emba-
sar seus questionamentos;

8.1 - A consulta de que trata o item anterior deverá ser 
efetuada previamente a entrega do recurso, junto à unidade 
realizadora do certame, dentro do horário estabelecido no item 
“4” deste capítulo.

9 - Na hipótese de anulação de questões, o(s) ponto(s) 
relativo(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos que pres-
taram a prova correspondente.

10 - O gabarito oficial divulgado em Diário Oficial do Estado 
poderá sofrer alterações caso ocorra a situação descrita no item 
“9” deste capítulo, antes da homologação do certame.

11 - Não caberão recursos adicionais aos recursos interpos-
tos, sendo a Comissão Especial de Concurso Público soberana 
em suas decisões.

12 - Em função dos recursos impetrados e das decisões 
emanadas pela Comissão Especial de Concurso Público, poderá 
haver alterações nas publicações das etapas constantes do 
concurso, antes de sua homologação.

XII – DO DESEMPATE
1 - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que:
1.1 - Tenha maior idade (igual ou superior a 60 anos), em 

cumprimento da Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003, tendo 
preferência sobre os demais e entre si;

1.2 - Obteve maior pontuação na prova;
1.3 - Obteve maior pontuação nos títulos;
1.4 - Tenha maior idade (entre 18 a 59 anos);
1.5 - Tenha, comprovadamente sido jurado, nos termos do 

disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal - Decreto-
Lei nº 3.689, de 03/10/1941, introduzido pela Lei Federal nº 
11.689/2008;

1.5.1 - Este direito decorre do exercício da função de jurado 
a partir da vigência do dispositivo legal supra;

1.5.2 - O candidato deverá informar no ato da inscrição sua 
condição de ter exercido a função de jurado;

1.5.3 - O candidato deve estar ciente de que no ato da 
posse do cargo deverá apresentar prova documental de que 
exerceu essa função;

1.5.4 - Caso o candidato declare no ato da inscrição que 
já exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de 
desempate no concurso e não comprove documentalmente esta 
condição no ato da posse, será eliminado do concurso.

2 - Em caso de permanência do empate, o candidato deverá 
apresentar a Certidão de Nascimento para que seja aferida a 
hora de nascimento;

2.1 - Caso ocorra o disposto no item anterior os candidatos 
empatados serão convocados pelo órgão responsável pelo 
concurso público, por meio de edital a ser publicado em Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, para apresentação da referida 
certidão;

2.2 - O não comparecimento à convocação estabelecida no 
subitem “2.1” ou a não comprovação do previsto no item “2”, 
deste capítulo, pelos candidatos, implicará a classificação dos 
mesmos a critério da Comissão Especial de Concurso Público, 
não cabendo recurso quanto a classificação estabelecida.

XIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1 - A nota final do candidato será igual à soma do total de 

pontos obtidos na prova e nos títulos.
2 - Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 

decrescente da nota final, em lista de classificação.

6 - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, 
seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato.

7 - No ato da realização da prova mencionada no subitem 
“1.1”, do Capítulo VI, serão entregues ao candidato o caderno 
de questões e uma única folha de respostas, que deve ser 
preenchida com os dados pessoais, a assinatura do candidato 
e a marcação das respostas, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta;

7.1 - Não será permitido qualquer espécie de consulta, nem 
o uso de máquinas calculadoras, pagers, telefones celulares ou 
qualquer aparelho eletrônico;

7.2 - O candidato não poderá ausentar-se temporariamente 
da sala de prova levando qualquer um desses materiais.

8 - O candidato deve ler as perguntas no caderno de ques-
tões e assinalar uma única alternativa na folha de respostas, que 
é o único documento válido para a correção da prova. O preen-
chimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas na capa do caderno de questões;

8.1 - Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por motivo de erro de preenchimento por parte do 
candidato;

8.2 - Os prejuízos advindos do preenchimento incorreto de 
qualquer campo da folha de respostas serão de inteira respon-
sabilidade do candidato;

8.3 - Não serão computadas questões não assinaladas na 
folha de respostas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura;

8.4 - Durante a realização da prova não será permitida 
nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candi-
datos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações;

8.5 - Os 2 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na 
sala até o término da prova.

9 - O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao 
fiscal a folha de respostas e o caderno de questões.

10 - Será excluído do concurso o candidato que, além das 
demais hipóteses previstas neste edital:

10.1 - Apresentar-se após o horário estabelecido para a 
realização da prova;

10.2 - Apresentar-se para a prova em outro local que não 
seja o previsto no edital de convocação;

10.3 - Não comparecer à prova, seja qual for o motivo 
alegado;

10.4 - Não apresentar os documentos solicitados para a 
realização da prova, nos termos deste edital;

10.5 - Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamen-
to de um fiscal;

10.6 - Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o 
prazo mínimo de 30 minutos de seu início;

10.7 - For surpreendido em comunicação com outras pesso-
as ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido, 
máquina calculadora ou similar;

10.8 - Estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho 
eletrônico ou de comunicação (telefone celular, relógios digi-
tais, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 
smartphone ou outros equipamentos similares), bem como 
protetores auriculares;

10.9 - Lançar mão de meios ilícitos para a execução da 
prova;

10.10 - Não devolver a folha de respostas e o caderno de 
questões;

10.11 - Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
11 - Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados por 

todos os candidatos antes do início da prova.
12 - Os pertences pessoais dos candidatos serão acomoda-

dos em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova durante 
todo o período de permanência no local de prova.

13 - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova 
em hipótese alguma.

14 - Em hipótese alguma haverá vista de prova.
15 - No dia da realização da prova, na hipótese de o 

nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas 
aos locais de prova estabelecidos no edital de convocação, a 
Comissão Especial de Concurso Público procederá à inclusão do 
candidato, mediante a apresentação do protocolo de inscrição;

15.1 - A inclusão de que trata o item anterior será realizada 
de forma condicional e será analisada pela Comissão Especial 
de Concurso Público, na fase de julgamento da prova objetiva, 
com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição;

15.2 - Constatada a improcedência de que trata o item 
anterior, a inscrição será automaticamente cancelada, sem direi-
to a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

16 - Quando, após a prova, for constatado (por meio eletrô-
nico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial) 
que o candidato utilizou processos ilícitos, sua prova será anu-
lada e o mesmo será automaticamente eliminado do concurso, 
sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

17 - Não haverá, sob nenhuma hipótese, prorrogação do 
tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afasta-
mento do candidato da sala de prova.

VIII – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
1 - A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos.
IX – DA HABILITAÇÃO NA PROVA OBJETIVA
1 - Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na prova.
2 - Somente os candidatos habilitados na prova terão seus 

títulos avaliados.
X – DOS TÍTULOS E SEU JULGAMENTO
1 - Os candidatos habilitados poderão entregar títulos 

(originais e cópia simples), conforme especificado no Anexo III.
2 - As informações sobre local, data, horário e demais 

especificações para encaminhamento dos títulos dos candidatos 
aprovados na forma prevista neste edital serão divulgadas em 
edital específico no Diário Oficial do Estado, logo após a publi-
cação do resultado da prova.

3 - Não serão aceitos protocolos dos títulos solicitados no 
Anexo III, nem da comprovação de tempo de serviço.

4 - Os certificados/certidões ou declarações de conclusão 
dos cursos, acompanhados dos históricos escolares ou diplomas 
devidamente registrados, quando solicitados no Anexo III, deve-
rão ser expedidos por instituição oficial de ensino reconhecida 
e conter o carimbo e a identificação da instituição e do respon-
sável pela expedição do documento, emitido em papel timbrado 
da instituição;

4.1 - As declarações comprobatórias de experiência profis-
sional, quando solicitados no Anexo III, deverão ser emitidas em 
papel timbrado, contendo: identificação da empresa/instituição, 
especificações referentes a cargo/especialidade/área de atuação 
e período de trabalho, devendo estar devidamente datadas e 
assinadas pelo representante legal do setor de pessoal ou do 
órgão de recursos humanos ou da instituição;

4.2 - Nos casos em que o candidato desejar comprovar a 
experiência profissional, quando solicitados no Anexo III, por 
meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social, a nomencla-
tura da função exercida assinalada deverá ter a mesma termi-
nologia do cargo (e da especialidade/área de atuação, quando 
houver) descrita no edital de abertura de concurso público;

4.2.1 - Nos casos mencionados no subitem “4.2” deste 
capítulo, se a nomenclatura da função exercida assinalada não 
tiver a mesma terminologia do cargo (e da especialidade/área 
de atuação, quando houver) descrita no edital de abertura de 
concurso público, a pontuação do respectivo título ficará sujeita 
à análise da Comissão Especial de Concurso Público.

5 - Para efeito de pontuação relativa à experiência pro-
fissional, quando solicitados no Anexo III, somente serão 

ticipação nas provas, conforme citado no item “9” do Capítulo 
III deste edital;

7.1 - O anexo IV deste edital prevê as condições específicas 
e ajudas técnicas que poderão ser disponibilizadas aos candida-
tos. Aqueles que não as solicitarem terão seus direitos exauridos 
quanto à utilização destes recursos;

7.1.1 - Além das condições específicas e ajudas técnicas 
disponibilizadas no Anexo IV, o candidato com deficiência 
poderá solicitar, fundamentadamente, tempo adicional para 
a realização da prova. O pedido deverá vir acompanhado de 
justificativa médica, cabendo à Comissão Especial de Concurso 
Público deliberar a respeito;

7.2 - O atendimento de condições específicas ou ajudas 
técnicas não previstas no edital ficará sujeito à análise da razo-
abilidade do pedido;

7.3 - A Comissão Especial de Concurso Público terá prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da solicitação men-
cionada no item “7”, para analisar e publicar no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, pelo site www.imprensaoficial.com.br, o 
deferimento ou indeferimento da solicitação do candidato, bem 
como informá-lo em formato acessível.

8 - O candidato que não preencher os campos da ficha de 
inscrição, reservado ao candidato com deficiência, terá exaurido 
seus direitos especiais relativos à deficiência com relação ao 
concurso público, seja qual for o motivo alegado. Neste caso, 
não terá prova especial, sala preparada e condição diferenciada 
para realização da prova.

9 - O candidato com deficiência que não realizar a inscrição 
conforme as instruções constantes deste capítulo não poderá 
impetrar recurso em favor de sua condição.

10 - O candidato com deficiência, se classificado na forma 
deste capítulo, além de figurar na lista de classificação geral, 
terá seu nome constante da lista específica de candidatos com 
deficiência.

11 - No prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação da 
habilitação, os candidatos com deficiência aprovados deverão 
submeter-se à perícia médica para verificação da compatibi-
lidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 683, 
de 18/09/1992;

11.1 - A perícia será realizada em órgão médico oficial do 
Estado, por especialistas nas áreas de deficiência de cada can-
didato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias 
contados do respectivo exame;

11.2 - Quando a perícia concluir pela inaptidão do candida-
to, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para 
nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado 
pelo interessado;

11.3 - A indicação de profissional pelo interessado deverá 
ser feita no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do laudo, 
referido no subitem “11.1” deste capítulo;

11.4 - A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo 
de 5 (cinco) dias contados da realização do exame;

11.5 - Não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela junta médica.

12 - Realizada a perícia médica mencionada no item “11”, 
e seguintes deste capítulo, o candidato entregará o laudo no 
órgão responsável pelo concurso público, no prazo de 3 dias 
úteis, contados da data de sua expedição.

13 - Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e 
as atribuições do cargo postulado, o candidato será eliminado 
do certame.

14 - Será eliminado da lista especial o candidato cuja 
deficiência assinalada no formulário de inscrição não se fizer 
constatada na forma do parágrafo único do artigo 1° do Decreto 
n° 59.591, de 14/10/2013, devendo permanecer apenas na lista 
geral de classificação.

15 - O candidato que deixar de entregar o laudo no órgão 
responsável dentro do prazo estipulado no item “12” deste 
capítulo será excluído do concurso público.

16 - A não observância pelo candidato de quaisquer das dis-
posições deste capítulo implicará a perda do direito a ser nome-
ado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

17 - O laudo médico apresentado terá validade somente 
para este concurso público e não será devolvido.

18 - O percentual de vagas definidas no item “3” deste 
capítulo que não for provido por inexistência ou reprovação de 
candidatos com deficiência, no concurso ou na perícia médica, 
será preenchido pelos demais candidatos, com estrita observân-
cia à ordem classificatória.

VI – DA(S) PROVA(S)
1 - O concurso público constará de:
1.1 - Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e Específicos
1.2 - Avaliação de Títulos (conforme Capítulo X - “Dos 

Títulos e seu Julgamento”)
VII – DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
1 - A prova constará de questões de múltipla escolha, que 

versarão sobre o programa correspondente, constante no Anexo 
II deste edital;

1.1 - O tempo de duração da prova consta no Anexo II 
deste edital.

2 - A prova será realizada na cidade de SANTOS/SP, com 
data PREVISTA para o dia 30/11/2014, no período da manhã ou 
tarde, e os candidatos serão convocados por meio de edital a 
ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, pelo site 
www.imprensaoficial.com.br;

2.1 - A aplicação da prova na data prevista dependerá da 
disponibilidade de local adequado à sua realização e à acomo-
dação de todos os candidatos inscritos;

2.2 - Em caso de necessidade de remarcação da data de 
prova, a nova data será, necessariamente, em um domingo.

3 - Os candidatos deverão chegar ao local da prova, 
divulgada no referido edital de convocação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o 
seu início, não sendo admitido o ingresso de candidatos, sob 
pretexto algum, após o fechamento dos portões.

4 - Será admitido no local da prova somente o candidato 
que estiver:

4.1 - com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis 
preto nº 2 e borracha macia;

4.2 - munido do original de um dos seguintes documentos 
oficiais, vigentes e com foto, de forma a permitir com clareza a 
sua identificação: Cédula de Identidade – RG, Carteira de Traba-
lho e Previdência Social – CTPS, Carteira de Órgão ou Conselho 
de Classe, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Passaporte;

4.2.1 - O candidato, cujo documento de identificação gere 
dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de 
conservação do documento, será submetido à identificação 
especial, que pode compreender coleta de dados, de assinaturas, 
de impressão digital, fotografia do candidato e outros meios a 
critério da Comissão Especial de Concurso Público;

4.2.2 - Na ocorrência do previsto no subitem “4.2.1” acima, 
o candidato fará a prova condicionalmente, devendo apresentar, 
no primeiro dia útil após a realização do certame, um dos docu-
mentos descritos no subitem “4.2” deste capítulo;

4.2.3 - O candidato que não atender ao disposto no subitem 
“4.2.2”, dentro do prazo estipulado será eliminado do certame.

5 - O candidato que não apresentar um dos documentos, 
conforme disposto no item “4.2”, deste Edital, não realizará a 
prova objetiva, sendo considerado ausente e eliminado deste 
Concurso Público;

5.1 - Não serão aceitos para efeito de identificação – por 
serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocor-
rência, Protocolos de requisição de documentos, Carteira de 
Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título Elei-
toral, Carteira Nacional de Habilitação (emitida anteriormente 
à Lei nº 9.503/1997), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade 
Funcional de natureza pública ou privada, nem documentos 
vencidos há mais de 30 (trinta) dias.

poderá ser retirado e preenchido junto à unidade detentora do 
certame, até o término das inscrições;

9.5.2 - Não haverá compensação do tempo de amamenta-
ção em favor da candidata;

9.5.3 - A criança deverá ser acompanhada, em ambiente 
reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata);

9.5.4 - Nos horários previstos para amamentação, a candi-
data lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de 
prova, acompanhada de um fiscal;

9.5.5 - Na sala reservada para amamentação ficará somente 
a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada neste 
momento a permanência do adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).

IV – DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS COM DIREITO 
À TAXA REDUZIDA

1 - De acordo com a Lei nº 12.782, de 20/12/2007, o 
candidato terá direito à inscrição com pagamento reduzido da 
respectiva taxa, correspondendo a 50% (cinquenta por cento) 
do valor estipulado neste edital, desde que CUMULATIVAMENTE 
atenda aos seguintes requisitos:

1.1 - Seja estudante regularmente matriculado, nos termos 
da Lei nº 12.782, de 20/12/2007;

1.2 - Perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salá-
rios mínimos, ou esteja desempregado;

2 - O candidato que preencher cumulativamente as condi-
ções estabelecidas nos subitens “1.1” e “1.2” do item “1” deste 
capítulo poderá solicitar a redução do pagamento da taxa de 
inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

2.1 - Acessar o site da Coordenadoria de Recursos Huma-
nos, www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/
homepage/acesso-rapido/selecao/candidato/ , para imprimir o 
requerimento da taxa reduzida, o qual também poderá ser 
retirado e preenchido junto à unidade detentora do certame, 
no endereço já mencionado, apresentando os documentos 
comprobatórios (originais e cópias simples) abaixo elencados, 
até 10 (dez) dias antes do término do período de inscrições, para 
análise da Comissão Especial de Concurso Público:

2.1.1 - Certidão ou declaração expedida por instituição 
de ensino pública ou privada, comprovando a sua condição de 
estudante ou;

2.1.2 - Carteira de identidade de estudante ou documento 
similar, expedido por instituição de ensino público ou privado, ou 
por entidade de representação de estudantes;

2.1.3 - Comprovante oficial de renda, especificando perce-
ber remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos ou;

2.1.4 - Declaração, por escrito, da condição de desempre-
gado.

3 - Não serão considerados os documentos encaminhados 
por outro meio que não o estabelecido no subitem “2.1” deste 
capítulo.

4 - No caso de comparecimento na própria unidade, serão 
fornecidas, aos candidatos que se enquadram nas situações 
previstas nos subitens “1.1” e “1.2” do item “1” deste capítulo, 
as instruções necessárias, bem como os modelos pertinentes à 
situação.

5 - A Comissão Especial de Concurso Público analisará os 
pedidos entregues em tempo hábil, manifestando-se quanto ao 
deferimento ou indeferimento.

6 - Após a análise dos pedidos de pagamento da taxa 
reduzida de inscrição, a Comissão Especial de Concurso Público 
publicará no Diário Oficial do Estado de São Paulo, pelo site 
www.imprensaoficial.com.br, a relação dos pedidos deferidos 
e indeferidos, observados os motivos do indeferimento das 
inscrições.

7 - O candidato que tiver a solicitação deferida, no que 
tange a concessão do pagamento da taxa reduzida nos termos 
da lei, deverá efetivar sua inscrição com a redução de 50% 
do valor da taxa de inscrição, pertinente ao cargo para o qual 
concorre, de acordo com o estabelecido no item “4” a subitem 
“5.2” do Capítulo III, dentro do período e horário de recebimen-
to das inscrições.

8 - No caso da solicitação ser indeferida, o candidato deverá 
proceder sua inscrição com o valor da taxa integral correspon-
dente ao cargo para o qual concorre, de acordo com o estabe-
lecido nos itens “4” a subitem “5.2” do Capítulo III, dentro do 
período e horário de recebimento das inscrições.

9 - O candidato que realizar a inscrição com pagamento de 
taxa reduzida em desacordo com o determinado neste capítulo 
terá o pedido de inscrição invalidado.

V – DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICI-
ÊNCIA

1 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do artigo 37 
da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual nº 683, 
de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 932, 
de 08/11/2002, bem como Decreto nº 59.591, de 14/10/2013, é 
assegurado o direito de inscrição para os cargos do concurso 
cujas atribuições sejam compatíveis com suas deficiências.

2 - Para efetuar a inscrição o candidato com deficiência 
deverá efetuar os procedimentos estabelecidos no item “4” ao 
subitem “5.3” do Capítulo III;

2.1 - O candidato com deficiência deverá declarar, na Ficha 
de Inscrição, o tipo e o grau de deficiência, e se necessita de 
condição especial para submeter-se às provas, devendo ainda:

2.1.1 - Apresentar no ato da inscrição original e cópia, a 
qual ficará retida na unidade, de laudo médico atestando o 
tipo de deficiência e o grau, com expressa referência ao Código 
Internacional de Doenças – CID 10;

2.1.1.1 - A validade do laudo médico a que se refere o 
subitem anterior, a contar do início da inscrição, será de 2 (dois) 
anos quando a deficiência for permanente ou de longa duração 
e de 1 (um) ano nas demais situações.

2.1.2 - Efetuar indicação das condições específicas e ajudas 
técnicas que venham a ser necessárias para a realização da 
prova, conforme previsto no item “9” do Capítulo III e item “7” 
deste Capítulo.

3 - O candidato com deficiência concorrerá às vagas exis-
tentes e as que vierem a surgir durante o prazo de validade do 
concurso, sendo reservado o percentual de 5% das mesmas 
no concurso em questão, nos termos da Lei Complementar n° 
683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar n° 932, de 
08/11/2002 e do Decreto nº 59.591, de 14/10/2013.

4 - Para fins deste concurso público, consideram-se pessoas 
com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no parágrafo único do artigo 1° do Decreto n° 
59.591, de 14/10/2013.

5 - Não há impeditivo legal à inscrição ou ao exercício do 
cargo quanto à utilização de material tecnológico ou habitual.

6 - As pessoas com deficiência participarão do concurso 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas; à avaliação e aos critérios 
de aprovação; ao dia, horário de início e local de aplicação das 
provas e às notas mínimas exigidas;

6.1 - Em atendimento ao § 4º, do artigo 2º, da Lei Comple-
mentar nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar 
nº 932, de 08/11/2002, o tempo para a realização de provas a 
que serão submetidos os candidatos com deficiência poderá ser 
diferente daquele previsto para os candidatos considerados nor-
mais, levando-se em conta o grau de dificuldade para a leitura 
e escrita em Braille, bem como o grau de dificuldade provocado 
por outras modalidades de deficiência.

7 - Para cumprimento da garantia disposta no §2º, artigo 1º, 
da Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei 
Complementar nº 932, de 08/11/2002, os candidatos inscritos 
como pessoa com deficiência deverão requerer por escrito, 
durante o período das inscrições, junto à Comissão Especial de 
Concurso Público, as condições especiais necessárias à sua par-
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- Ser promotor da saúde integral do ser humano e ter racio-
cínio direcionado do geral para o particular do paciente.

- Desenvolver o trabalho de forma harmônica, sinérgica 
e solidária com os demais profissionais da área e outros que 
estiverem envolvidos no atendimento controlando desafetos 
que possam ocorrer no ambiente profissional, focado o controle 
emocional, sigilo para o bom desenvolvimento do trabalho com 
a equipe técnica sob sua responsabilidade.

- Agir com eficiência nas situações de iminente risco de vida 
do paciente com o máximo zelo, respeito, interesse e o melhor 
de sua capacidade profissional no que se refere à saúde e ao 
bem estar do paciente.

- Ter equilíbrio emocional, de modo a transmitir confiança 
e segurança no seu exercício profissional aos pacientes e seus 
familiares ou responsáveis.

- Realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 
qualidade com base nos princípios da ética/bioética, tendo em 
conta que a responsabilidade de atenção à saúde não se encerra 
com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de 
saúde.

- Ter capacidade de tomar decisões visando o uso apropria-
do, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medi-
camentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. 
Para este fim, os mesmos devem possuir senso de avaliação, 
sistematização e decisão de conduta mais apropriada dentro de 
sua área de competência.

- Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessi-
dades tanto de seus pacientes quanto da comunidade, atuando 
com agente de transformação social.

ATRIBUIÇÕES:
CARGO: ENFERMEIRO
- Prestar assistência ao paciente da Unidade, realizar 

consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrever 
ações, coordenar e auditar serviços de enfermagem, implemen-
tar ações para promoção da saúde na comunidade, realizar 
pesquisas científicas em qualquer âmbito da área da saúde.

- Exercer administração nas ações pertinentes ao serviço de 
enfermagem com a responsabilidade técnica, inerente ao órgão 
de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição 
de saúde.

- Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os servi-
ços de assistência de enfermagem.

- Elaborar e executar a sistematização da assistência de 
enfermagem (SAE).

- Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com 
risco de vida.

- Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica 
e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de 
tomar decisões imediatas.

- Participar no planejamento, execução e avaliação da 
programação de saúde.

- Participar dos projetos de construção ou reforma de 
unidades de saúde.

- Atuar na prevenção e controle sistemático de infecção 
hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.

- Atuar na prevenção e controle sistemático de danos 
que possam ser causados à clientela durante a assistência de 
enfermagem.

- Participar nos programas e nas atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos, particular-
mente daqueles prioritários e de alto risco.

- Participar dos programas de treinamento e aprimoramento 
de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educa-
ção permanente.

- Participar dos programas de higiene e segurança do tra-
balho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais 
e de trabalho.

- Participar na elaboração e na operacionalização do siste-
ma de referência e contra referência do paciente nos diferentes 
níveis de atenção à saúde.

- Participar no desenvolvimento da tecnologia apropriada à 
assistência de saúde.

- Conhecer e cumprir a NR 32.
- Atuar em consonância com as normas estabelecidas para 

segurança do paciente.
- Substituir o superior quando designado.
- Cumprir e fazer cumprir o regimento de enfermagem da 

instituição.
- Zelar pelos princípios éticos da profissão.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CARGO: ENFERMEIRO
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA:
- Interpretação de texto.
- Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos 

próprio e figurado.
- Ortografia.
- Pontuação.
- Acentuação.
- Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 

numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjun-
ção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações).

- Concordâncias verbal e nominal.
- Regências verbal e nominal.
- Crase.
- Figuras de sintaxe.
- Vícios de linguagem.
- Equivalência e transformação de estruturas.
- Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, 

número, grau e pessoa).
- Sintaxe.
- Morfologia.
- Estrutura e formação das palavras.
- Discursos direto, indireto e indireto livre.
- Processos de coordenação e subordinação.
- Colocação pronominal.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
- Noções de anatomia e fisiologia.
- Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas.
- Assistência de enfermagem médico-cirúrgico.
- Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis 

(defesa do organismo, conceito e tipo de imunidade e noções 
de vacinação).

- Assistência de enfermagem em distúrbios crônico-dege-
nerativos: respiratórios, cardiovasculares, musculoesqueléticos 
e neurológicos.

- Assistência de enfermagem em Centro Cirúrgico na Cen-
tral de Material Esterelizado.

- Assistência de Enfermagem materno-infantil, neonatoló-
gica e pediátrica.

- Assistência de enfermagem obstétrica (pré-natal, parto, 
puerpério e patologias obstétricas).

- Assistência de enfermagem de urgência e emergência: 
primeiros socorros, atendimento básico e avançado de vida.

- Assistência de enfermagem e diagnósticos nos distúrbios 
Hemodinâmicos em Unidades de Terapia intensiva e Hemodi-
nâmica.

- Deontologia de enfermagem: ética profissional e lei do 
exercício profissional.

- Assistência de enfermagem em pacientes oncológicos.
- Gestão em enfermagem.
- Sistematização da Assistência de Enfermagem.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
- Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: 

sistema operacional, diretórios e arquivos.
- Conhecimentos de aplicativos: processadores de textos 

(MS-Word), planilhas (MS-Excel).
- Navegação Internet: pesquisa WEB, sites.
- Uso de correio eletrônico: caixa postal, mensagens (ler, 

apagar, escrever, anexar arquivos e extração de cópias).

filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro 
problema de ordem técnica.

3 - Não será fornecida informação via telefone no que tange 
a resultados de notas de provas e títulos e classificação final.

4 - A inexatidão das declarações ou irregularidades de 
documentações, ainda que verificadas posteriormente, elimina-
rão o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição.

5 - O candidato que necessitar, no dia do exame, de prova, 
sala e/ou condições especiais, devido à limitação temporária, 
deverá solicitá-las mediante requerimento dirigido à Comissão 
Especial de Concurso Público, contendo relatório médico descre-
vendo a limitação citada, com prazo máximo de 05 (cinco) dias 
antes da realização do evento.

6 - Todas as convocações, avisos e resultados serão publica-
dos no Diário Oficial do Estado;

6.1 - A unidade detentora do certame não se responsabiliza 
por apostilas, cursos ou quaisquer outras publicações ou divul-
gações referentes a este certame.

7 - Os itens deste edital poderão sofrer alterações, atualiza-
ções ou acréscimos, enquanto não consumadas as providências 
ou eventos referentes a eles, circunstâncias que serão mencio-
nadas em editais ou avisos a serem publicados.

8 - Em caso de necessidade de alteração, atualização ou 
correção dos dados cadastrais apontados na Ficha de Inscrição, 
após homologação do concurso, o candidato deverá solicitá-la, 
pessoalmente, junto à unidade detentora do certame.

9 - Não caberá ao candidato qualquer reclamação caso não 
seja possível convocá-lo por falta dessa atualização.

10 - O gabarito oficial será divulgado juntamente com 
o resultado da prova, em atendimento à Lei nº 10.870, de 
10/09/2001.

11 - As publicações das etapas do certame em Diário Oficial 
do Estado terão caráter oficial para fim comprobatório de habi-
litação em concurso.

12 - O período de validade do concurso não gera para a 
Secretaria de Estado da Saúde a obrigatoriedade de aproveitar 
os candidatos habilitados, além das vagas oferecidas no presen-
te edital. Neste caso a aprovação gera, para o candidato, apenas 
a expectativa de direito à nomeação, durante a vigência do 
presente concurso público, dependendo da classificação obtida.

13 - Os candidatos que tomarem posse, ao entrarem em 
exercício deverão participar do Programa de Integração dos 
Servidores da SES – PISS, cujas atividades serão agendadas e 
executadas pelos órgãos de Recursos Humanos das unidades 
em que forem lotados, sob a supervisão do Grupo de Seleção e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos – GSDRH, da Coordena-
doria de Recursos Humanos – CRH.

14 - Salvo por interesse da Administração, os candidatos 
nomeados e empossados não terão sua lotação alterada para 
outra unidade, antes de decorrido o prazo de 36 meses de 
efetivo exercício.

15 - As ocorrências não previstas neste Edital, os casos 
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos pela Comissão 
Especial de Concurso Público.

ANEXO I – DO CARGO
CARGO: ENFERMEIRO
LEI COMPLEMENTAR QUE REGULAMENTA O CARGO Nº: 

1.157/2011
JORNADA DE TRABALHO:  - 30 horas semanais
Nº DE VAGA(S): 01, sendo 01 para Ampla Concorrência e 00 

para Candidatos com Deficiência.
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 66,46 ( (Sessenta e seis 

reais e quarenta e seis centavos))
VENCIMENTOS: R$ 1.464,83* ( Hum mil, quatrocentos e 

sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e vantagens 
pecuniárias de acordo com a unidade, acrescido de PRÊMIO DE 
INCENTIVO no valor de ATÉ R$ 1.750,00 (Hum mil setecentos e 
cinqüenta reais), conforme legislação vigente.

* Vencimentos – No valor apresentado está incluso Salário 
Base, Gratificação Executiva e Abono Complementar, quando 
existente, de acordo com legislação específica.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LEI COMPLEMENTAR Nº: 1.157/2011
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais
Nº DE VAGA(S): 12 (doze), sendo 11 para Ampla Concorrên-

cia e 01 para Candidatos com Deficiência.
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 44,31 (quarenta e 

quatro reais e trinta e um centavos)
VENCIMENTOS: R$ 1.028,74 (Hum mil e vinte e oito reais 

e setenta e quatro centavos) e vantagens pecuniárias de acordo 
com a unidade, acrescido de PRÊMIO DE INCENTIVO no valor 
de ATÉ R$ 623,00 ( Seiscentos e vinte e três reais), conforme 
legislação vigente.

* Vencimentos – No valor apresentado está incluso Salário 
Base, Gratificação Executiva e Abono Complementar, quando 
existente, de acordo com legislação específica.

CARGO: OFICIAL DE SAÚDE
LEI COMPLEMENTAR Nº: 1.157/2011
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais
Nº DE VAGA(S): 08 (oito), sendo 07 para Ampla Concorrên-

cia e 01 para Candidatos com Deficiência.
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 44,31 (quarenta e 

quatro reais e trinta e um centavos)
VENCIMENTOS: R$ 842,00 (oitocentos e quarenta e dois 

reais) e vantagens pecuniárias de acordo com a unidade, 
acrescido de PRÊMIO DE INCENTIVO no valor de ATÉ R$ 563,00 
(quinhentos e sessenta e três reais), conforme legislação vigente.

* Vencimentos – No valor apresentado está incluso Salário 
Base, Gratificação Executiva e Abono Complementar, quando 
existente, de acordo com legislação específica.

ANEXO II – CARGO, PRÉ-REQUISITOS, PERFIL PROFISSIO-
NAL, ATRIBUIÇÕES, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DURAÇÃO 
DA PROVA.

CARGO: ENFERMEIRO
PRÉ-REQUISITOS:
- ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM
- REGISTRO COMO ENFERMEIRO NO CONSELHO REGIONAL 

DE ENFERMAGEM (COREN).
- Possuir os pré-requisitos necessários, conforme Capítulo 

II deste edital.
PERFIL PROFISSIONAL DESEJADO (características e habi-

lidades):
CARGO: ENFERMEIRO
- Iniciativa, responsabilidade e sigilo profissional.
- Dinamismo no desenvolvimento das tarefas.
- Assertividade nas resoluções.
- Flexibilidade em relação ao novo.
- Trabalhar em equipe.
- Cordialidade nas relações interpessoais.
- Comprometimento: engajamento com os objetivos do 

trabalho que realiza e ser capaz de traçar estratégias para 
atendê-las, bem como aperfeiçoá-las.

- Conhecer competências que estão sendo exigidas para o 
desempenho das funções, do cargo para o qual concorre.

- Capacidade de inovar e socializar o conhecimento e a 
experiência profissional.

- Comunicar-se de maneira eficaz e eficiente.
- Capacidade de trabalhar sob pressão.
- Buscar os melhores resultados e não o simples preenchi-

mento da vaga disponível.
- Postura profissional de acordo com o Código de Ética.
- Ter visão crítica, espírito investigativo e autonomia na 

busca do conhecimento.
- Comportar-se em harmonia com as normas e diretrizes do 

SUS - Sistema de Único de Saúde, ou definidos por programas de 
saúde ou determinadas pelo ambiente hospitalar, bem como em 
situações que envolva riscos e segurança pública, respondendo 
prontamente ao atendimento dentro do menor tempo possível.

6.2.2 - Glicemia de jejum – validade 06 meses;
6.2.3 - PSA prostático (para homens acima de 40 anos de 

idade) – validade 365 dias;
6.2.4 - TGO-TGP-Gama GT – validade 06 meses;
6.2.5 - Uréia e creatinina – validade 06 meses;
6.2.6 - Ácido úrico – validade 06 meses;
6.2.7 - Urina tipo I – validade 06 meses;
6.2.8 - Eletrocardiograma (ECG) com laudo – validade de 

06 meses;
6.2.9 - Raios X de tórax com laudo – validade de 06 meses;
6.2.10 - Colpocitologia oncótica (mulheres acima de 25 

anos ou com vida sexual ativa) – validade 365 dias;
6.2.11 - Mamografia (mulheres acima de 40 anos de idade) 

– validade 365 dias;
6.3 - Concluído o agendamento, nos termos do item “6” 

e seus subitens deste Capítulo, o candidato nomeado deverá 
comparecer em dia, hora e local agendados para a realização 
da perícia, munido de documento de identidade oficial com foto 
e dos exames obrigatórios previstos nos subitens “6.2.1” ao 
“6.2.11” deste Capítulo.

6.4 - Além dos exames acima solicitados, a critério do 
médico perito, poderá ser solicitado parecer de especialista, 
bem como a apresentação de exames ou relatórios médicos 
complementares;

6.4.1 - Na hipótese de necessidade de avaliação e emis-
são de parecer de especialista, o candidato nomeado será 
convocado, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado 
para que se apresente em dia, hora e local determinados para 
realização da perícia médica complementar, para conclusão da 
perícia inicial;

6.4.2 - A convocação de que trata o subitem anterior será 
disponibilizada ao candidato nomeado por meio de consulta ao 
sistema informatizado do DPME, no qual constará a relação dos 
exames complementares solicitados e a especialidade na qual 
será avaliado;

6.4.3 - Na hipótese de exigência de apresentação de 
exames complementares, a que se refere o item “6.4” deste 
capítulo, o candidato nomeado deverá consultar no sistema do 
DPME a respectiva relação de exames e as demais informações 
relativas a prazos e procedimentos;

6.4.4 - Realizado os exames complementares solicitados, o 
candidato nomeado deverá digitalizar e anexar os respectivos 
laudos através do sistema eletrônico disponibilizado pelo DPME 
e aguardar manifestação do órgão, através de publicação no 
Diário Oficial do Estado;

6.4.5 - Da decisão final do DPME caberá pedido de 
reconsideração, nos termos do disposto no artigo 239 da Lei 
10.261, de 28/10/1968, regulamentada pelo Decreto nº 5.614, 
de 13/02/1975;

6.4.6 - O pedido de reconsideração será endereçado ao 
Diretor do DPME, interposto no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da publicação da decisão final a que se refere o item anterior, 
conforme § 2º, do artigo 53, da Lei 10.261, de 28/10/1968, e 
deverá ser apresentado:

6.4.6.1 - diretamente no Setor de Protocolo do DPME, por 
meio de requerimento preenchido pelo candidato nomeado, 
conforme modelo disponível no site do DPME, no endereço 
eletrônico http://www.dpme.sp.gov.br/gpm.html ou;

6.4.6.2 - por via eletrônica, através do site do DPME.
7 - Caberá recurso ao Secretário de Gestão Pública em últi-

ma instância, da decisão final do Diretor do DPME de que trata 
o subitem “6.4.6” deste capítulo, no prazo de 5 (cinco) dias con-
tados da publicação do resultado do pedido de reconsideração, e 
deverá ser apresentado nos mesmos critérios estabelecidos nos 
subitens “6.4.6.1” e “6.4.6.2” deste capítulo.

8 - Será negado provimento ao pedido de reconsideração ou 
recurso, sem análise de mérito, quando:

8.1 - interpostos fora dos prazos previstos neste capítulo;
8.2 - o candidato nomeado deixar de atender a qualquer 

das convocações para comparecimento em perícia médica.
9 - Para os candidatos habilitados para vagas reservadas 

a pessoas com deficiência, a perícia médica somente será 
realizada pelo DPME, devendo cumprir o disposto no item “6” 
e seus subitens, sem prejuízo das exigências estabelecidas nos 
itens referentes aos exames para atestar a compatibilidade 
da deficiência com as atribuições do cargo, mencionadas no 
Capítulo V deste edital.

10 - Conforme estabelece a Lei nº 10.261, de 28/10/1968, 
com redação dada pela Lei Complementar nº 942, de 
07/06/2003, a demissão e a demissão a bem do serviço público 
acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, 
função ou emprego público, pelo prazo de 5 (cinco) e 10 (dez) 
anos, respectivamente.

11 - A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos 
para investidura até a data da posse ou a prática de falsidade 
ideológica em prova documental acarretará cancelamento da 
inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo concurso 
público e a anulação de todos os atos daí decorrentes, ainda que 
já tenha sido publicado o edital de homologação do concurso, 
sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

12 - Os nomeados deverão sujeitar-se às especificidades 
de trabalho e horário, e exercer suas funções nos diferentes 
locais da unidade, de acordo com as escalas e plantões, dentro 
dos horários estabelecidos, que poderão variar para os períodos 
diurnos, noturnos, intermediários, mistos ou na forma de reveza-
mento, conforme a necessidade da unidade.

13 - O candidato aprovado no Concurso Público poderá 
desistir do respectivo certame definitivamente.

13.1 - A desistência deverá ser efetuada mediante declara-
ção endereçada a Comissão Especial de Concurso Público, até o 
dia útil anterior à data da posse;

13.2 - No caso de desistência formal da nomeação pros-
seguir-se-á a nomeação dos demais candidatos habilitados, 
obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

14 - O candidato nomeado que por qualquer motivo não 
tomar posse terá o ato de nomeação tornado sem efeito.

XVII – DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
1 - A nomeação far-se-á em caráter efetivo, devendo o ser-

vidor ser submetido à avaliação especial de desempenho, para 
fins de cumprimento de estágio probatório, que compreende 
um período de 03 (três) anos, ou seja, 1095 (um mil e noventa 
e cinco) dias de efetivo exercício no cargo para o qual concorre, 
nos termos dos artigos 9º a 12 da Lei Complementar nº 1.157 
de 02/12/2011.

XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - O ato de inscrição do candidato presume o inteiro conhe-

cimento das regras contidas neste edital, nas instruções espe-
ciais e nos demais atos e normas regulamentares, importando na 
expressa aceitação das normas e condições do concurso público.

2 - O candidato tem por responsabilidade acompanhar, 
por meio do Diário Oficial do Estado, as publicações dos editais 
referentes ao concurso público, não sendo aceita a alegação de 
desconhecimento das normas do certame;

2.1 - A comunicação por outras formas (carta ou telegrama, 
etc.), quando ocorrer, será mera cortesia da unidade detentora 
do certame;

2.2 - A unidade detentora do certame não se responsabiliza 
por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

2.2.1 - Endereço eletrônico não informado;
2.2.2 - Endereço eletrônico informado que esteja ilegível, 

incompleto, incorreto ou não atualizado pelo candidato;
2.2.3 - Endereço residencial informado que esteja ilegível, 

incompleto, incorreto ou não atualizado pelo candidato;
2.2.4 - Endereço de difícil acesso;
2.2.5 - Correspondência recebida por terceiros;
2.2.6 - Devolução e/ou possíveis falhas nas correspondên-

cias, por parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
ou das mensagens eletrônicas por problemas no provedor de 
acesso do candidato, como caixa de correio eletrônico cheia, 

3 - Haverá duas listas de classificação: uma geral, para 
todos os candidatos, inclusive aqueles com deficiência e outra 
especial, apenas para os candidatos com deficiência.

XIV – DA HOMOLOGAÇÃO
1 - A homologação do concurso dar-se-á por Ato do Secretá-

rio da Saúde, após a realização e a conclusão de todas as etapas 
do certame, que serão devidamente publicadas.

2 - O concurso terá validade de 02 (dois) anos, contados 
a partir da data da publicação de sua homologação em Diário 
Oficial do Estado, prorrogável uma vez por igual período, a crité-
rio da Secretaria da Saúde, não cabendo qualquer ato posterior.

XV – DA ESCOLHA DE VAGAS
1 - A convocação dos candidatos aprovados das duas listas 

(geral e especial) para anuência às vagas far-se-á rigorosamente 
por ordem de classificação, mediante publicação no Diário Ofi-
cial do Estado e por correio eletrônico indicado pelo candidato 
no ato da inscrição deste certame;

1.1 - A ordem de convocação dos candidatos com defi-
ciência classificados no concurso público, dentro dos limites 
estabelecidos pela Lei Complementar n° 683, de 18/09/1992, 
alterada pela Lei Complementar n° 932, de 08/11/2002, se dará 
da seguinte forma: na 5ª (quinta) vaga, 30ª (trigésima) vaga, 50ª 
(quinquagésima) vaga e assim sucessivamente, a cada intervalo 
de 20 nomeações, durante o prazo de validade deste Concurso 
Público;

1.2 - Os candidatos com deficiência aprovados e classifica-
dos dentro do número de vagas oferecidos no concurso terão 
respeitada sua ordem de classificação na lista geral, se esta for 
mais benéfica do que a prevista pelo regramento disposto no 
subitem “1.1”.

1.3 - No caso de existir convocação nos termos do subitem 
anterior, o próximo candidato da lista especial, caso houver, 
será convocado a ocupar somente a vaga do intervalo seguinte, 
dentre aquelas estabelecidas no subitem “1.1”, em observância 
ao princípio da proporcionalidade.

2 - O candidato terá exaurido os direitos decorrentes da sua 
habilitação quando:

2.1 - Deixar de comparecer na data, horário e local estabele-
cidos na convocação, seja qual for o motivo alegado;

2.2 - Não aceitar as condições estabelecidas para o exer-
cício do cargo.

3 - Em caso de necessidade e conveniência da Adminis-
tração Pública, os candidatos remanescentes da lista geral e 
especial poderão ser destinados eventualmente para outras 
unidades pertencentes à Secretaria de Estado da Saúde, bem 
como para outros órgãos da Administração Pública, inclusive 
em cidades diversas daquelas para as quais se inscreveram, em 
vagas que venham a surgir nas mesmas além das especificadas 
neste edital, durante o prazo de validade do concurso, observada 
a ordem de classificação e respeitada a Lei Complementar nº 
683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, 
de 08/11/2002, e desde que não mais existam candidatos 
habilitados nas correspondentes listas dos locais onde surgirem 
as aludidas vagas;

3.1 - A não anuência do candidato em assumir a vaga sur-
gida em local diverso daquele escolhido quando da inscrição no 
concurso não ocasionará sua exclusão do certame, nem alterará 
sua ordem de classificação, neste concurso, permanecendo o 
candidato na lista de habilitados para o local que efetivamente 
concorreram.

XVI – DA NOMEAÇÃO
1 - As nomeações ocorrerão de acordo com as necessidades 

da Secretaria de Estado da Saúde, respeitando-se rigorosamente 
a ordem de classificação final dos candidatos habilitados no 
concurso público;

1.1 - Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade 
de vagas terão suas nomeações por meio de ato governamental 
publicado no Diário Oficial do Estado.

2 - O candidato nomeado, para fins de posse, deverá com-
provar os requisitos exigidos para a participação no Concurso 
Público através de:

2.1 - entrega de cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do respectivo original dos seguintes documentos 
pessoais:

2.1.1 - Certidão de nascimento ou casamento (com as 
respectivas averbações, se for o caso);

2.1.2 - Certificado de reservista ou de dispensa de incor-
poração, para os candidatos do sexo masculino, observado o 
disposto no artigo 210, do Decreto nº 57.654, de 20/01/1966;

2.1.3 - Título de Eleitor, com o comprovante de votação da 
última eleição ou certidão de quitação eleitoral;

2.1.4 - Comprovação da formação e dos pré-requisitos 
necessários para exercer o cargo, conforme mencionado no 
Anexo II;

2.1.5 - Cédula de identidade - RG;
2.1.6 - Cadastro de Pessoa Física - CPF;
2.1.7 - Documento de inscrição no PIS ou PASEP (se houver);
2.1.8 - Três fotos 3x4 recentes;
2.2 - entrega dos seguintes documentos:
2.2.1 - Cópia da última declaração de Imposto de Renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal, acompanhada 
do respectivo recibo de entrega e das atualizações e/ou com-
plementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, 
apresentação de declaração de bens e valores firmada por 
ele próprio, nos termos da Lei nº 8.730, de 11/10/1993, Lei nº 
8.429, de 06/02/1992 e Instrução Normativa do TCU nº 05, de 
10/03/1994 e do Decreto Estadual nº 41.865, de 16/06/1997, 
com as alterações do Decreto nº 54.264, de 23/04/2009;

2.2.2 - Declaração de acumulação de cargo ou função 
pública, quando for o caso, ou sua negativa;

2.2.3 - Declaração firmada pelo nomeado de que percebe 
(ou não) proventos de inatividade, seja pela União, por estado 
ou por município;

2.3 - Outros documentos poderão ser exigidos pela unidade, 
além dos acima relacionados.

3 - Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, 
nem fotocópias ou xerocópias não autenticadas, exceto quando 
o candidato nomeado apresentar os originais no ato da entrega 
dos documentos, para devida verificação do servidor público que 
recepcionar a documentação, conforme regulamenta o Decreto 
nº 52.658, de 23/01/2008.

4 - O candidato que não apresentar os documentos com-
probatórios solicitados na posse dentro do prazo previsto terá 
seu nome excluído do concurso público, mediante publicação 
em Diário Oficial do Estado, conforme determina o Item “3” do 
Capítulo II deste edital.

5 - A posse e o exercício ficam condicionados ao resultado 
do laudo da inspeção de saúde realizado pelo Departamento de 
Perícias Médicas do Estado - DPME ou pelas unidades autoriza-
das, e à entrega do respectivo Certificado de Sanidade e Capa-
cidade Física, além dos documentos relacionados no item “3” 
deste capítulo, conforme critérios e prazos estabelecidos na Lei 
nº 10.261, de 28/10/1968 - Estatuto dos Funcionários Públicos;

6 - Na avaliação médica realizada pelo Departamento de 
Perícias Médicas do Estado - DPME e unidades autorizadas, o 
candidato terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para efetuar, por 
meio do sistema eletrônico disponibilizado pelo referido DPME, 
o agendamento da perícia médica, devendo para tanto:

6.1 - preencher, assinar, digitalizar e anexar ao sistema a 
Declaração de Antecedentes de Saúde para Ingresso;

6.2 - digitalizar e anexar ao sistema:
a) foto 3x4 recente, em fundo branco, com contraste 

adequado entre o fundo e a imagem do candidato nomeado, 
com a proximidade do rosto de 80%, sem data, sem moldura 
e sem marcas;

b) os laudos dos exames obrigatórios para a realização da 
perícia, abaixo relacionados, cabendo ao candidato providenciá-
los as próprias expensas:

6.2.1 - Hemograma completo – validade 06 meses;
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- A organização social e comunitária. Os Conselhos de 
Saúde. O Pacto pela Saúde.

- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São 
Paulo - Lei nº 10.261/1968.

- Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual nº 
58.052/2012 (Acesso à informação).

- Constituição do Estado de São Paulo – Título III – Da 
Organização do Estado - Capítulo I - Da Administração Pública 
– Seção I – Artigos 111 a 115; Título VII – Da Ordem Social – 
Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231.

- Ética no serviço público.
- Modelos de gestão pública.
- Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública.
DURAÇÃO DA PROVA: 02 horas e 30 minutos
ANEXO III – DOS TÍTULOS – PONTUAÇÃO MÁXIMA DE 23 

(VINTE E TRÊS) PONTOS
SOMENTE PARA O CARGO DE ENFERMEIRO:
TÍTULO: Programa de Aprimoramento Profissional – PAP, 

conforme Resolução SS-07, publicada em 13/01/96, na área 
para a qual concorre, de no mínimo 1.500 horas-aula. ( Será 
considerado apenas uma única certificação).

VALOR (pontos): 3 ponto(s).
COMPROVANTE(S): Certificado de conclusão do curso ou 

equivalente, conforme item “4” do Capítulo X deste Edital.
TÍTULO: Cursos de especialização dentro da área (lato 

sensu) para a qual concorre, com carga horária mínima de 360 
horas/aula.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 3 pontos por curso
VALOR MÁXIMO (pontos): até 6 pontos.
COMPROVANTES: Certificado de Conclusão ou equivalente, 

conforme disposto no item “4”, do capítulo X, deste Edital.
TÍTULO: Certificado de ACLS ( Suporte Avançado de Vida 

em Cardiologia) ATLS (Suporte Avançado de Vida no Trauma), 
PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria, ALSO ( Suporte 
Avançado de Vida em Obstetrícia) e REANIMAÇÃO NEONATAL, 
relacionados a área , com carga horária mínima de 20 horas.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 1 ponto por curso
VALOR MÁXIMO (pontos): até 5 pontos
COMPROVANTES: Certificado de conclusão ou equivalente, 

conforme item “4” do Capítulo X deste Edital.
TÍTULO: Trabalhos publicados ou apresentados em congres-

sos (nos últimos 5 anos) na área para a qual concorre.
VALOR UNITÁRIO (pontos): 2 pontos por trabalho
VALOR MÁXIMO (pontos): até 6 pontos
COMPROVANTES: Entregar comprovante de apresentação 

de temas, pôsteres ou artigos publicados em anais, revistas, 
seminários, livros.

TÍTULO: Participações em Conferências, Congressos, Fóruns, 
Jornadas, Palestras, Seminários, Simpósios, Workshop (nos últi-
mos 05 anos) na área para a qual concorre.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 0,5 ponto por evento
VALOR MÁXIMO (pontos): até 3 pontos.
COMPROVANTE(S): Certificado/declaração de participação 

no evento, conforme item 4 do Capítulo X, deste Edital.
ANEXO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS E AJUDAS 

TÉCNICAS DISPONÍVEIS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
As seguintes condições específicas e ajudas técnicas pode-

rão ser disponibilizadas aos candidatos com deficiência, na 
medida da sua necessidade, sem prejuízo de outras que se 
fizerem necessárias.

A. AO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA VISUAL:
A1 - Prova impressa em Braile;
A2 - Prova impressa em caracteres ampliados, indicando o 

tamanho da fonte;
A3 - Fiscal Ledor, com leitura fluente, devendo, nesta situa-

ção, a prova ser gravada em áudio;
A4 - Utilização de computador com software de leitura de 

tela e ou ampliação de tela, devendo o candidato indicar um 
dentre os relacionados a seguir:

A4.1 - Lente de aumento do Windows (Ampliação);
A4.2 - Narrador do Windows (Leitor de tela).
B. AO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA:
B1 - Fiscal Intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº 

12.319, de 01/09/2010, nos casos de prova oral, devendo, neste 
caso, a prova ser gravada em vídeo. No caso de impossibilidade 
da gravação, esta deverá ser justificada pela Comissão Especial 
de Concurso Público;

B2 - Autorização para utilização de aparelho auricular, sujei-
to a inspeção e aprovação da Comissão Especial de Concurso 
Público, com a finalidade de garantir a lisura do concurso.

C. AO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA:
C1 - Mobiliário adaptado e espaços adequados para a 

realização da prova;
C2 - Designação de fiscal para auxiliar no manuseio da 

prova e transcrição das respostas;
C3 - Facilidade de acesso às salas de provas e às demais 

instalações relacionadas ao certame.

 HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS 
WALDEMAR SEYSSEL - ARRELIA
 HOSPITAL: HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS “WAL-

DEMAR SEYSSEL ARRELIA”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE DE SAÚDE (AUXILIAR DE 

SAÚDE)
I.E Nº 04/2013
EDITAL Nº 107/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS.
A Comissão Especial de Concurso Público, autorizada pela 

Coordenadoria de Serviços de Saúde CONVOCA os candidatos 
habilitados no Concurso Público para a classe de Auxiliar de 
Saúde, realizado para o Hospital Maternidade Interlagos, a 
comparecerem em data e local abaixo mencionado, 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):

- Registro Geral (R.G);
- CPF;
Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se 

representar por procurador legalmente constituído.
No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o ori-

ginal do instrumento do mandato, 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: 14/10/2014
HORÁRIO: 11:00 h
LOCAL: Hospital Regional Sul
ENDEREÇO: Rua Iguatinga, 396 – Santo Amaro – São Paulo
RELAÇÃO DE CANDIDATOS
NOME – R.G. – CLASSIFICAÇÃO FINAL
Gabrielle de Paula Santos – 37113149-2 – SP – 100°
Vinicius Cassiano Camilo da Silva – 43504647-0 – SP – 101º
Erlandi Rodrigues Lopes da Silva – 48749257-2 – SP – 102º
Renan Braz de Lima – 37227872-3 – SP – 103º
Tatielle Aparecida Teixeira – 47563576-0 – SP – 104º
Bianca Regina Maciel Conti – 14984241-7 – SP – 105º
Sergio Afonso Assunção – 24181372-4 – SP – 106º
Marisa Farias de Figueiredo – 23996041-5 – SP – 107º
RELAÇÃO DE VAGAS: 04 (quatro) Vagas – Cargo Efetivo
LOCAL DE TRABALHO: Hospital Regional Sul
ENDEREÇO: Rua Iguatinga, 396 – Santo Amaro – São Paulo

– Seção I – Artigos 111 a 115; Título VII – Da Ordem Social – 
Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231.

- Ética no serviço público.
- Modelos de gestão pública.
- Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública.
DURAÇÃO DA PROVA: 02 horas e 30 minutos
CARGO: OFICIAL DE SAÚDE
PRÉ-REQUISITOS:
- ENSINO MÉDIO COMPLETO.
- Possuir os pré-requisitos necessários, conforme Capítulo 

II deste edital.
PERFIL PROFISSIONAL DESEJADO (características e habi-

lidades):
CARGO: OFICIAL DE SAÚDE
- Iniciativa, responsabilidade e sigilo profissional.
- Dinamismo no desenvolvimento das tarefas.
- Assertividade nas resoluções.
- Flexibilidade em relação ao novo.
- Trabalhar em equipe.
- Cordialidade nas relações interpessoais.
- Comprometimento: engajamento com os objetivos do 

trabalho que realiza e ser capaz de traçar estratégias para 
atendê-las, bem como aperfeiçoá-las.

- Conhecer competências que estão sendo exigidas para o 
desempenho das funções, do cargo para o qual concorre.

- Capacidade de inovar e socializar o conhecimento e a 
experiência profissional.

- Comunicar-se de maneira eficaz e eficiente.
- Capacidade de trabalhar sob pressão.
- Buscar os melhores resultados e não o simples preenchi-

mento da vaga disponível.
ATRIBUIÇÕES:
Executar tarefas diversificadas e rotineiras de apoio nos 

diversos setores da Unidade de Saúde sob orientação das chefias 
imediatas a qual será priorizada de acordo com as diretrizes 
gerenciais definidas pela Direção do Hospital, sendo:

- Executar atividades de Informática;
- Realizar trabalhos de redação e digitação de cartas, 

memorandos, ofícios, circulares, laudos e demais expedientes 
administrativos;

- Atender público interno e externo;
- Arquivar documentos em geral;
- Efetuar atendimento telefônico anotando e transmitindo 

informações;
- Ordenar e arquivar prontuários e processos;
- Elaborar relatórios e estatísticas;
- Receber, conferir, estocar, separar e distribuir materiais 

diversos necessários ao andamento da Unidade para a qual 
foi designado;

- Auxiliar nas atividades referentes ao controle de pessoal 
(frequência, férias, escalas, licenças, etc) bem como na distribui-
ção dos benefícios;

- Auxiliar nas atividades referentes a compras, licitações 
e contratos;

- Participar de treinamentos internos e externos;
- Participar das Comissões, quando designado;
- Auxiliar no controle de Bens Patrimoniais;
- Dar suporte administrativo às Unidades Médicas, Clínicas 

Cirúrgicas, Urgência e Emergências e de Apoio;
- Executar outras tarefas específicas definidas pela Unidade 

de Trabalho para a qual estiver designado;
- Manter-se atualizado em relação aos regimes e à legisla-

ção referentes à sua área de atuação;
- Cumprir normas e regulamentos da Unidade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
CARGO: OFICIAL DE SAÚDE
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA:
- Interpretação de texto.
- Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos 

próprio e figurado.
- Ortografia.
- Pontuação.
- Acentuação.
- Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 

numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjun-
ção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações).

- Concordâncias verbal e nominal.
- Regências verbal e nominal.
- Crase.
- Figuras de sintaxe.
- Vícios de linguagem.
- Equivalência e transformação de estruturas.
- Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, 

número, grau e pessoa).
- Sintaxe.
- Morfologia.
- Estrutura e formação das palavras.
- Discursos direto, indireto e indireto livre.
- Processos de coordenação e subordinação.
- Colocação pronominal.
MATEMÁTICA
- Funções e equações: números naturais, inteiros, racionais, 

irracionais e reais.
- Equações de 1° e 2° graus.
- Funções e equações lineares, quadráticas, exponenciais, 

logarítmicas e trigonométricas; polinômios e equações.
- Probabilidade e análise combinatória.
- Matrizes, determinantes e sistemas lineares.
- Números e grandezas direta e inversamente proporcionais: 

razões e proporções, divisão proporcional; regra de três simples 
e composta.

- Porcentagem.
- Juros.
- Geometria no plano e no espaço.
- Perímetro.
- Progressões.
- Probabilidade: contagem, permutações, arranjos e com-

binações.
- Probabilidade e eventos independentes.
- Sistema de medidas legais.
- Resolução de situações-problema.
- Sistema monetário brasileiro.
- Potência.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
- Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: 

sistema operacional, diretórios e arquivos.
- Conhecimentos de aplicativos: processadores de textos 

(MS-Word), planilhas (MS-Excel).
- Navegação Internet: pesquisa WEB, sites.
- Uso de correio eletrônico: caixa postal, mensagens (ler, 

apagar, escrever, anexar arquivos e extração de cópias).
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
- Princípios e Diretrizes.
- Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 

usuários. Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto no 
7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes 
e articulação com serviços de saúde.

- Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da popula-
ção, Sistema de Informação no SUS e em Saúde, Promoção da 
Saúde e Prevenção de Doenças.

- Vigilância em Saúde.
- Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de 

Saúde.
- Formação e educação em saúde. Educação permanente 

em saúde.

- executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização 
de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento 
e distribuição;

- auxiliar no levantamento e na solicitação de aquisição de 
novos instrumentos para reposição daqueles que estão avaria-
dos ou desgastados;

- participar de atividades de promoção de campanha do 
aleitamento materno (Hospital Amigo da Criança);

- auxiliar na preparação do corpo após o óbito;
- participar de programa de treinamento, quando convo-

cado;
- executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-

se de equipamentos e programas de informática;
- integrar a equipe de saúde;
- cumprir e fazer cumprir o regimento da unidade;
- cumprir e fazer cumprir diretrizes, normas, rotinas e técni-

cas padronizadas pela área de enfermagem;
- observar e fazer observar absoluto respeito à hierarquia 

funcional;
- observar os padrões técnicos, éticos e deontológicos ao 

desenvolver suas atividades profissionais;
- participar da execução dos procedimentos médicos sem-

pre que necessário e quando delegado pelo enfermeiro;
- manter bom entrosamento com a equipe multiprofissional 

e demais áreas da unidade;
- comparecer às reuniões quando for convocado;
- executar outras tarefas compatíveis com as exigências 

para o exercício da função, respeitado os preceitos legais da 
profissão, e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional, quando solicitado e delegado pelo enfermeiro.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CARGO: TÉCNICO DE ENFER-
MAGEM

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA:
- Interpretação de texto.
- Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos 

próprio e figurado.
- Ortografia.
- Pontuação.
- Acentuação.
- Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 

numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjun-
ção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações).

- Concordâncias verbal e nominal.
- Regências verbal e nominal.
- Crase.
- Figuras de sintaxe.
- Vícios de linguagem.
- Equivalência e transformação de estruturas.
- Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, 

número, grau e pessoa).
- Sintaxe.
- Morfologia.
- Estrutura e formação das palavras.
- Discursos direto, indireto e indireto livre.
- Processos de coordenação e subordinação.
- Colocação pronominal.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
- Introdução à Enfermagem: Atuação do Técnico de Enfer-

magem com o paciente na unidade de trabalho. Técnicas básicas 
de enfermagem, cálculo de medicações.

- Ética de Legislação: Conselho Regional de Enfermagem. 
Princípios de Ética Profissional e a importância de sua aplicação 
no exercício das funções de Técnico de Enfermagem. Papel do 
Técnico de Enfermagem na equipe de saúde e na equipe de 
enfermagem.

- Enfermagem Médica: Assistência de enfermagem ao 
paciente com distúrbios endócrinos; distúrbios cardiovasculares; 
distúrbios pulmonares; distúrbios autoimunes e reumatológicos 
e distúrbios hepáticos e das funções digestivas. Assistência de 
enfermagem aos portadores de doenças transmissíveis por via 
aérea, hídrica, de alimentos, vetores, vômitos, sangue e sexu-
almente transmissíveis (de origem bacteriana, viral, fúngica e 
parasitária).

- Enfermagem cirúrgica: Assistência de enfermagem no 
pré e pós-operatório imediato e mediato (geral, específica, 
em anormalidades e complicações cirúrgicas). Assistência de 
enfermagem em pacientes submetidos a exames e tratamentos 
específicos (gastrostomia, jejunostomia, colostomia; nutrição 
parenteral prolongada; irrigação vesical; balão esofágico; dre-
nagens; exames radiológicos contrastados ou não; biópsias).

- Enfermagens em urgências e emergências: Assistência 
de enfermagem em urgências (ferimentos, contusões, luxações 
e fraturas; hemorragias, queimaduras; intoxicações e envene-
namentos; estados convulsivos e comatosos; desmaios; corpos 
estranhos e parada cardiorrespiratórias).

- Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem 
à mulher (pré-natal; pré-parto e parto; puerpério; complicações 
obstétricas; profilaxia e tratamento das afecções ginecológicas). 
Assistência de enfermagem à criança (o recém-nascido normal 
e patológico; cuidados higiênicos; alimentação e hidratação; 
desenvolvimento neuropsicomotor; medicação; com desidrata-
ção; com desnutrição proteico-calórica; com hipertermia; infec-
ções de vias aéreas; com problemas dermatológicos – assaduras, 
infecções bacterianas, micóticas e parasitárias; no controle e 
acompanhamento de sua saúde).

- Enfermagem em Oncologia: Atuação do Técnico de Enfer-
magem em unidade de oncologia.

- Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva: Atuação 
do Técnico de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e 
Hemodinâmica.

- Enfermagem de Saúde pública: Esquema de vacinação de 
acordo com a norma de vacinação da Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo. Saneamento do meio ambiente. Vigilância 
epidemiológica. Testes imunológicos.

- Políticas de Saúde: Programas de Saúde: Política Nacional 
de Humanização (PNH), visita aberta, direitos do paciente e 
acompanhante.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
- Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: 

sistema operacional, diretórios e arquivos.
- Conhecimentos de aplicativos: processadores de textos 

(MS-Word), planilhas (MS-Excel).
- Navegação Internet: pesquisa WEB, sites.
- Uso de correio eletrônico: caixa postal, mensagens (ler, 

apagar, escrever, anexar arquivos e extração de cópias).
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
- Princípios e Diretrizes.
- Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 

usuários. Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto no 
7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes 
e articulação com serviços de saúde.

- Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da popula-
ção, Sistema de Informação no SUS e em Saúde, Promoção da 
Saúde e Prevenção de Doenças.

- Vigilância em Saúde.
- Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de 

Saúde.
- Formação e educação em saúde. Educação permanente 

em saúde.
- A organização social e comunitária. Os Conselhos de 

Saúde. O Pacto pela Saúde.
- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São 

Paulo - Lei nº 10.261/1968.
- Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual nº 

58.052/2012 (Acesso à informação).
- Constituição do Estado de São Paulo – Título III – Da 

Organização do Estado - Capítulo I - Da Administração Pública 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
- Princípios e Diretrizes.
- Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 

usuários. Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto no 
7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes 
e articulação com serviços de saúde.

- Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da popula-
ção, Sistema de Informação no SUS e em Saúde, Promoção da 
Saúde e Prevenção de Doenças.

- Vigilância em Saúde.
- Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de 

Saúde.
- Formação e educação em saúde. Educação permanente 

em saúde.
- A organização social e comunitária. Os Conselhos de 

Saúde. O Pacto pela Saúde.
- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São 

Paulo - Lei nº 10.261/1968.
- Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual nº 

58.052/2012 (Acesso à informação).
- Constituição do Estado de São Paulo – Título III – Da 

Organização do Estado - Capítulo I - Da Administração Pública 
– Seção I – Artigos 111 a 115; Título VII – Da Ordem Social – 
Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231.

- Ética no serviço público.
- Modelos de gestão pública.
- Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública.
DURAÇÃO DA PROVA: 02 horas e 30 minutos
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
PRÉ-REQUISITOS:
- ENSINO MÉDIO COMPLETO;
- CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COMPLETO;
- REGISTRO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CONSE-

LHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (COREN).
- Possuir os pré-requisitos necessários, conforme Capítulo 

II deste edital.
PERFIL PROFISSIONAL DESEJADO (características e habi-

lidades):
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- Iniciativa, responsabilidade e sigilo profissional.
- Dinamismo no desenvolvimento das tarefas.
- Assertividade nas resoluções.
- Flexibilidade em relação ao novo.
- Trabalhar em equipe.
- Cordialidade nas relações interpessoais.
- Comprometimento: engajamento com os objetivos do 

trabalho que realiza e ser capaz de traçar estratégias para 
atendê-las, bem como aperfeiçoá-las.

- Conhecer competências que estão sendo exigidas para o 
desempenho das funções, do cargo para o qual concorre.

- Capacidade de inovar e socializar o conhecimento e a 
experiência profissional.

- Comunicar-se de maneira eficaz e eficiente.
- Capacidade de trabalhar sob pressão.
- Buscar os melhores resultados e não o simples preenchi-

mento da vaga disponível.
- Postura profissional de acordo com o Código de Ética.
- Comportar-se em harmonia com as normas e diretrizes do 

SUS - Sistema de Único de Saúde, ou definidos por programas de 
saúde ou determinadas pelo ambiente hospitalar, bem como em 
situações que envolva riscos e segurança pública, respondendo 
prontamente ao atendimento dentro do menor tempo possível.

- Desenvolver o trabalho de forma harmônica, sinérgica 
e solidária com os demais profissionais da área e outros que 
estiverem envolvidos no atendimento controlando desafetos 
que possam ocorrer no ambiente profissional, focado o controle 
emocional para o bom desenvolvimento do trabalho.

- Agir com eficiência nas situações de iminente risco de vida 
do paciente com o máximo zelo, respeito, interesse e o melhor 
de sua capacidade profissional no que se refere à saúde e ao 
bem estar do paciente.

- Ter equilíbrio emocional, de modo a transmitir confiança 
e segurança no seu exercício profissional aos pacientes e seus 
familiares ou responsáveis.

- Ter capacidade de tomar decisões visando o uso apropria-
do, eficácia e custo-efetividade, de medicamentos, de equipa-
mentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mes-
mos devem possuir senso de avaliação, sistematização e decisão 
de conduta mais apropriada dentro de sua área de competência.

ATRIBUIÇÕES:
- Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de 

enfermagem aos pacientes da Instituição, atuando sob a super-
visão do Enfermeiro, executando tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional, 
bem como, auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e 
pesquisa nela desenvolvidos, quando houver ou for solicitado.

- Trabalhar em conformidade com as normas e procedimen-
tos de biossegurança, tais como:

- assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem;

- prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e 
individualizada aos clientes, sob supervisão do Enfermeiro, assim 
como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvol-
vidas na Instituição;

- auxiliar o Enfermeiro na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemio-
lógica e no controle sistemático da infecção hospitalar, bem 
como, no controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de saúde;

- preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos, 
orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos;

- colher e/ou auxiliar o cliente na coleta de material para 
exames de laboratório, segundo orientação;

- orientar e auxiliar pacientes, prestando informações 
relativas à higiene, alimentação, utilização de medicamentos e 
cuidados específicos em tratamento de saúde, verificar os sinais 
vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo rotinas esta-
belecidas e/ou prescrição de enfermagem;

- preparar e administrar medicações por via oral, tópica, 
intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, 
segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro;

- cumprir prescrições de assistência médica e de enfer-
magem;

- realizar a movimentação e acompanhar o transporte de 
pacientes de maneira segura;

- auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
- circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, 

preparando-as conforme necessário;
- auxiliar no controle diário do material utilizado, bem como 

na requisição, conforme as normas da Instituição, do material 
necessário à prestação da assistência à saúde do paciente;

- participar nos programas de higiene e segurança do 
trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais 
e do trabalho;

- participar nos programas e nas atividades de assistência 
integral á saúde individual e de grupos específicos, particular-
mente daqueles prioritários e de alto risco;

- controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob 
sua responsabilidade;

- manter equipamentos e a unidade de trabalho organiza-
da, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior 
eventuais problemas;

- anotar no prontuário do paciente com clareza e precisão 
as observações feitas, os cuidados e procedimentos de enferma-
gem realizados;

- auxiliar no cuidado, guarda e controle dos gastos de mate-
riais do setor, bem como, no zelo de aparelhos e equipamentos, 
para que sejam mantidos em perfeitas condições;


