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sangue, realizada em órgão oficial ou entidade credenciada pela 
União, pelo Estado ou por Município.

18.1.3 O candidato que preencher as condições estabeleci-
das no subitem anterior deverá solicitar a isenção do pagamento 
da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

18.1.3.1 Requerê-la pessoalmente, ou por terceiro (median-
te procuração simples), entre os dias 29/05/2017 e 30/052017, 
no período entre 10 e 17 horas, no seguinte local: Central de 
Atendimento ao Candidato, sito à Rua Traipu, 233 – Pacaembu 
– São Paulo – SP.

18.1.3.2 Apresentar os documentos comprobatórios abaixo 
elencados:

a) requerimento, preenchido corretamente, do pedido de 
isenção da taxa de inscrição, conforme modelo constante no 
Anexo V.

b) certidão expedida por órgão oficial ou entidade creden-
ciada pela União, pelo Estado ou por Município que comprove 
ao menos 3 (três) doações em um período de 12 (doze) meses

18.1.4 A comprovação citada na alínea b do subitem 
anterior, deverá ser efetuada por meio da apresentação de 
documento original e cópia simples do mesmo.

18.1.5 Não serão considerados os documentos encaminha-
dos por outro meio que não o estabelecido no subitem 18.1.3.1 
deste Capítulo.

18.2 Dos procedimentos para solicitação de redução de 
taxa de inscrição

18.2.1 De acordo com a Lei Estadual nº 12.782/07, o 
candidato terá direito à inscrição com pagamento reduzido da 
respectiva taxa de inscrição correspondendo a 50% (cinquenta 
por cento) do valor estipulado neste edital, desde que cumulati-
vamente atenda aos seguintes requisitos:

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

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

18.2.2 O candidato que preencher cumulativamente as 
condições estabelecidas nas alíneas a e b poderá solicitar a 
redução do pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos 
seguintes procedimentos:

18.2.2.1 Requerê-la pessoalmente, ou por terceiro (median-
te procuração simples), entre os dias 29/05/2017 e 30/052017, 
no período entre 10 e 17 horas, no seguinte local: Central de 
Atendimento ao Candidato, sito à Rua Traipu, 233 – Pacaembu 
– São Paulo – SP.

18.2.2.2 Apresentar os documentos comprobatórios abaixo 
elencados:

a) requerimento, preenchido corretamente, do pedido de 
redução da taxa de inscrição, conforme modelo constante no 
Anexo V.

b) certidão ou declaração expedida por Instituição de 
ensino público ou privada, comprovando a sua condição de 
estudante ou;

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

d) comprovante oficial de renda especificando perceber 
remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos ou;

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – pági-
nas que contenham fotografia, identificação e anotação de 
nenhum ou do último contrato de trabalho e da primeira página 
anterior e subsequente (com correspondente data de saída ano-
tada no último contrato de trabalho ou em branco).

18.2.3 A comprovação citada nas alíneas b, c, d e e do 
subitem anterior, deverá ser efetuada através da apresentação 
de documento original e cópia simples do mesmo.

18.2.4 Não serão considerados os documentos encaminha-
dos por outro meio que não o estabelecido no subitem 18.2.2.1 
deste Capítulo.

18.3 Da análise das isenções e reduções de taxa de inscrição
18.3.1 No caso de comparecimento no endereço indicado 

nos subitens 18.1.3.1 e 18.2.2.1 deste Capítulo, serão fornecidas 
aos candidatos que se enquadram nas situações previstas, as 
instruções necessárias, bem como, os modelos de requerimentos 
pertinentes à situação.

18.3.2 O Instituto Quadrix analisará os pedidos entregues 
em tempo hábil, se manifestando quanto ao deferimento ou 
indeferimento.

18.3.3 O Instituto Quadrix e a Comissão Especial de Con-
curso Público, a qualquer tempo, poderá realizar diligências 
relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou não 
o pedido apresentado em requerimento.

18.3.4 Após a análise dos pedidos, a Comissão de Concurso 
Público publicará a relação dos pedidos deferidos e indeferidos, 
observados os motivos do indeferimento das inscrições, na data 
provável de 03/06/2017, Diário Oficial do Estado, e o Instituto 
Quadrix fará a publicação no endereço eletrônico www.quadrix.
org.br.

18.3.5 O candidato que desejar interpor recurso contra o 
indeferimento da solicitação de redução ou isenção do valor 
do pagamento da taxa de inscrição deverá observar as regras 
constantes no Capítulo VIII.

18.3.6 O candidato que tiver a solicitação deferida no que 
tange a concessão do pagamento da taxa de inscrição reduzida 
deverá imprimir o boleto bancário correspondente entre os dias 
04/06/2017 a 26/06/2017, com a redução de 50% do valor da 
taxa de inscrição, pertinente à função-atividade para a qual 
concorre, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até dia 
27/06/2017. O candidato que não efetivar o pagamento do 
respectivo valor da taxa reduzida, terá o pedido de inscrição 
invalidado.

18.3.7 O candidato, cujo pedido de isenção/redução do 
pagamento do valor da taxa inscrição for deferido deverá rea-
lizar sua inscrição conforme disposto neste edital, como única 
forma de garantir sua participação no concurso.

18.3.8 No caso da solicitação de isenção/redução do paga-
mento do valor da taxa inscrição ser indeferida, o candidato 
deverá proceder sua inscrição com o valor da taxa integral, 
dentro do período e horário de recebimento das inscrições.

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

19 Dos procedimentos para a solicitação de atendimento 
especial (condições específicas e ajudas técnicas)

19.1 O candidato que necessitar de atendimento especial 
para a realização das provas deverá:

a) acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.
org.br, dentro do prazo de inscrições e, no ato da inscrição, indi-
car/descrever os recursos especiais necessários, de acordo com 
as instruções contidas no sistema e preencher corretamente os 
respectivos campos solicitados;

b) enviar, via upload, cópia, legível, do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

c) enviar, via upload, cópia, legível, do laudo médico, emiti-
do nos últimos 24 meses, quando a deficiência for permanente 
ou de longa duração e de 12 meses nas demais situações, que 
deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, 
doença ou limitação física, com expressa referência ao códi-
go correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID 10), que justifique o atendimento especial solicitado, bem 
como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número 
de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).

19.1.1 O candidato que não enviar a documentação por 
meio do link a que se refere o item anterior ou que enviar a 
documentação incompleta ou ilegível não terá o seu pedido de 
atendimento especial deferido.

19.1.2 A documentação indicada no subitem 19.1 deste 
Capítulo deverá ser enviada em arquivos com extensão “.GIF”, 
“.PNG”, “.JPEG” ou “.PDF” e com tamanho de até 100KB.

3 A não apresentação dos documentos ou a não compro-
vação da respectiva autenticidade, conforme solicitado no item 
anterior, implicará a desclassificação do candidato.

III - Das inscrições
1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
edital e anexos que o acompanham.

1.1 Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento 
do presente Edital, ou de qualquer outra norma e comunicado 
posterior divulgado, vinculados ao concurso público.

2 O deferimento da inscrição, através de ato publicado 
no Diário Oficial do Estado, no Portal de Concursos Públicos 
do Estado e no site do Instituto Quadrix, dar-se-á mediante o 
correto preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da 
respectiva taxa, dentro do período determinado neste edital.

3 O candidato terá a sua inscrição indeferida, mediante 
ato publicado nos mesmos veículos indicados no item ante-
rior, quando:

a) Efetuar pagamento em valor menor do que o estabe-
lecido;

b) Efetuar pagamento fora do período estabelecido para 
inscrição;

c) Preencher a ficha de inscrição de modo indevido;
d) Não atender às condições estipuladas neste edital.
4 O candidato deverá ler todas as instruções estipuladas 

neste edital antes de efetuar a inscrição e responsabilizar-se 
pelas informações prestadas na ficha de inscrição, podendo o 
Iamspe excluir do concurso público aquele que a preencher com 
dados incorretos, bem como prestar informações inverídicas, 
ainda que o fato seja constatado posteriormente.

5 As inscrições deverão ser realizadas somente pela Inter-
net, no site www.quadrix.org.br, no período das 10 horas de 
29/05/2017 às 22 horas de 26/06/2017.

5.1 Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.quadrix.org.br
b) Localizar no site o link correlato ao concurso público;
c) Ler atentamente o respectivo edital e preencher a ficha de 

inscrição, total e corretamente; e
d) Efetivar sua inscrição, imprimir o boleto bancário e efe-

tuar o pagamento do valor correspondente da taxa de inscrição, 
até o dia 27/06/2017.

5.2 O Instituto Quadrix, em nenhuma hipótese, processará 
qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 
27/06/2017.

6 Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 17 de 
março de 2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar 
a inclusão e uso do "nome social" para tratamento, mediante o 
preenchimento de requerimento próprio, de acordo com o Anexo 
VI, seguindo as instruções dispostas no requerimento.

7 O descumprimento das instruções para inscrição pela 
Internet implicará o indeferimento da inscrição.

8 Os valores das taxas de inscrição serão de:
a) R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos), para cargos de 

nível fundamental;
b) R$ 24,00 (vinte e quatro reais), para cargos de nível 

médio;
c) R$ 25,00 (vinte e cinco reais), para cargos de nível 

técnico;
d) R$ 47,00 (quarenta e sete reais), para cargos de nível 

superior.
8.1 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer agência 

bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos, 
obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes 
bancários, utilizando somente o boleto bancário gerado no ato 
da inscrição, sendo certo que:

8.2 A inscrição por pagamento em cheque somente será 
considerada efetivada após a respectiva compensação.

8.3 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por 
depósito em caixa eletrônico, pelos correios, fac-símile, trans-
ferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito 
comum em conta corrente, condicional, fora do período das 
inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados 
neste edital.

8.4 O agendamento do pagamento do valor da taxa de 
inscrição só será aceito se comprovada a sua efetivação dentro 
do período das inscrições.

9 Uma vez efetivada a inscrição e confirmado o respectivo 
pagamento do boleto bancário, não será permitida, em hipótese 
alguma, a sua alteração.

10 É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscri-
ções, via postal, via fax e(ou) via correio eletrônico.

11 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

11.1 O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo 
nos postos credenciados, localizados em qualquer agência do 
Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, 
ou na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que 
consiga obter o respectivo número antes do término do período 
de inscrição.

12 As informações prestadas no formulário de inscrição 
serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Ins-
tituto Quadrix do direito de excluir do concurso público aquele 
que não preencher a solicitação de forma completa e correta.

13 O candidato deve conferir todos os seus dados cadastrais 
e da inscrição registrados no boleto de pagamento.

13.1 Todos os boletos para o pagamento da taxa de 
inscrição gerados no sistema de inscrição contêm a linha digi-
tável (código de barras) iniciando com a seguinte sequência: 
03399.21488.

13.2 As inscrições e(ou) pagamentos que não forem iden-
tificados devido a erro do candidato na informação de dados 
do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações 
posteriores em relação a isso.

14 O candidato não poderá se inscrever em mais de um 
cargo, pois as provas para todos os cargos serão realizadas no 
mesmo período.

14.1 Para o candidato, isento ou não, que realizar mais de 
uma inscrição, será considerada válida somente a última inscri-
ção efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição paga 
ou isenta. Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo 
dia, será considerada a última inscrição efetuada no sistema do 
Instituto Quadrix.

14.2 Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, não haverá 
restituição parcial ou integral, sob qualquer circunstância, dos 
valores pagos a título de taxa de inscrição.

15 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição 
não será devolvido em hipótese alguma, salvo nas condições 
legalmente previstas.

16 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa 
para terceiros, para outros concursos ou para outro cargo.

17 Não haverá devolução da taxa de inscrição, salvo se o 
concurso público não se realizar, sendo, neste caso, o Instituto 
Quadrix o responsável pela devolução dos valores pagos.

18 Não serão aceitos pedidos de isenção ou redução de 
pagamento do valor da taxa de inscrição, salvo:

a) Isenção do valor de taxa de inscrição para candidatos 
doadores de sangue, nos termos da Lei nº 12.147, de 12 de 
dezembro de 2005; e

b) Redução de 50% (cinquenta por cento) do valor de taxa 
de inscrição estipulado neste edital, para candidatos amparados 
nos termos da Lei nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007.

18.1 Dos procedimentos para solicitação de isenção do 
valor de taxa de inscrição

18.1.1 Serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do 
valor da inscrição, nos casos em que o candidato comprovar ser 
doador de sangue, nos termos da Lei Estadual nº 12.147/05.

18.1.2 Poderá solicitar a isenção do pagamento da taxa 
de inscrição no concurso o doador que comprovar a doação de 

Despacho do Diretor Presidente da Fundação para o Desen-
volvimento Médico e Hospitalar.

Ratificando nos termos do Artigo 6º, Inciso I, c/c Artigo 
8º, da Compra Direta do Regulamento de Compras, Serviços 
e Obras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar, publicado no DOE do dia 01/02/2014 e de acordo 
com o parecer do Assessor Jurídico da FAMESP, o Processo n.º 
6.391/2017 - FAMESP, referente à Contratação de empresa para 
locação de 02 impressoras multifuncionais Canon, para atender 
as necessidades do Departamento de Recursos Humanos e da 
Diretoria da FAMESP, pelo período de 12 meses, da empresa 
IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, sendo o valor 
mensal de R$ 780,00, perfazendo o valor total do contrato em 
R$ 9.360,00.

---
---
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOS-

PITALAR - FAMESP
Resumo do Termo de Contrato n.º 007/2017-FAMESP.
Processo:6.391/2017-FAMESP.
Contrato:007/2017– FAMESP.
Modalidade:Compra Direta, conforme Artigo 6º, Inciso I 

c/c Artigo 8º do Regulamento de Compras, Serviços e Obras 
da FAMESP.

Contratante:Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar – FAMESP.

Contratado:IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA.

Objeto:Contratação de empresa para locação de 02 impres-
soras multifuncionais Canon, para atender as necessidades do 
Departamento de Recursos Humanos e da Diretoria da FAMESP.

Vigência:12 meses.
Valor Mensal:R$ 780,00.
Valor Total do Contrato:R$ 9.360,00.
Data da Assinatura:15/05/2017.
---

 Concursos
 PLANEJAMENTO E GESTÃO

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Planejamento e Gestão
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Esta-

dual - Iamspe
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 61/2017
O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 

Estadual – Iamspe, por meio da Comissão Especial de Con-
curso Público, instituída mediante Portaria Iamspe nº 18 de 
15, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 
16/07/2016, e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15 de maio 
de 2014, torna pública a abertura de inscrições e a realização 
do concurso público para preenchimento de 3 (três) vagas da 
função-atividade de Auxiliar de Saúde, 2 (duas) de Agente de 
Saúde, 9 (nove) de Agente Técnico de Assistência à Saúde, 10 
(dez) de Enfermeiro, 3 (três) de Técnico de Laboratório, 1 (uma) 
de Técnico de Radiologia, 1 (uma) de Analista Administrativo, 1 
(uma) de Executivo Público e 13 (treze) de Oficial Administrativo, 
mediante as condições estabelecidas nas Instruções Especiais, 
contidas no presente edital.

Instruções Especiais
I - Disposições preliminares
1 A realização do presente concurso foi autorizada confor-

me despachos do senhor Governador do Estado, publicados no 
Diário Oficial do Estado, Seção I, páginas 1 e 7, em 26/05/2016 e 
22/02/2017, respectivamente, de acordo com o que estabelece o 
artigo 3º do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014.

1.1 O planejamento, organização e execução do presente 
concurso estão sob a responsabilidade do Instituto Quadrix.

2 Todas as publicações referentes ao presente concurso 
ocorrerão no Diário Oficial do Estado e poderão ser acompanha-
das por meio do Portal de Concursos Públicos do Estado (www.
concursopublico.sp.gov.br), do site da Imprensa Oficial (www.
imprensaoficial.com.br) e do site do Instituto Quadrix (www.
quadrix.org.br).

3 O candidato aprovado será admitido na função-atividade 
nos termos do artigo 19, inciso I da Lei Complementar nº 180, 
de 12 de maio de 1978, e será regido pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943).

4 Os candidatos aprovados serão convocados, inicialmente, 
para a admissão por período de experiência, nos termos dos 
artigos 443, parágrafo 2º, alínea “c”, e 445, parágrafo único, da 
Consolidação das Leis do Trabalho.

5 O exercício das atribuições das funções-atividades se dará 
no município de São Paulo/SP.

6 O candidato admitido deverá prestar serviços dentro do 
horário estabelecido pelo Iamspe, podendo ser em turnos de 
revezamento diurno e/ou noturno, em dias da semana, sábados, 
domingos e feriados.

7 As informações relativas às funções-atividades, requisitos 
específicos, leis complementares que as regem, jornadas de 
trabalho, número de vagas e remuneração estão estabelecidas 
no Anexo I.

8 As informações relativas ao perfil profissional e atribui-
ções constam no Anexo III.

II - Dos pré-requisitos
1 O candidato, sob as penas da lei, assume cumprir as exi-

gências abaixo discriminadas no momento da admissão:
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de naciona-

lidade 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;

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) Possuir a formação necessária para exercer a função-

-atividade, conforme mencionado no Anexo I;
d) Estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no 

pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) Possuir cópia da última declaração de Imposto de Renda 

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

g) 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;

h) Apresentar Carteira de Trabalho;
i) Conhecer as exigências contidas neste edital e estar de 

acordo com elas;
j) Não ter sido demitido, demitido a bem do serviço público 

e/ou com justa causa do serviço público federal, estadual e/ou 
municipal em consequência de processo administrativo.

k) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribui-
ções da função-atividade, comprovada por inspeção médica rea-
lizada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho do Iamspe.

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

Rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth, São José do Rio 
Preto, SP, CEP 15054-000.

- DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA 
ELETRÔNICA: 24/05/2017

- DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
08/06/2017 as 09h00

A Senhora Profa. Dra. Maria Tercília Vilela de Azeredo 
Oliveira, Diretora, autoridade competente para determinar a 
instauração do procedimento licitatório (art. 3º do Decreto nº 
47.297/2002), usando da competência delegada pelos artigos 3º 
e 7º, inciso I do decreto nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, 
c.c. artigo 8º do Decreto Estadual nº 49.722, de 24 de junho de 
2005, torna público que se encontra aberta na UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO – UNESP – 
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, LETRAS E CIÊNCIAS EXATAS DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, licitação na modalidade PREGÃO, a 
ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contra-
tações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo 
do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de 
recursos de tecnologia da informação, levada a efeito por meio 
do PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2017 - CSJRP do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE

– Processo nº 843/2017 - CSJRP, objetivando a AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM ENTREGA IMEDIA-
TA, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo 
regulamento anexo à Resolução n° CC-27, de 25/05/2006 e 
alteração e pela Portaria UNESP nº 170, de 28 de março de 
2.012, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989 
e alterações, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro 
de 2002, da Resolução CEGP 10, de 19 de novembro de 2002, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste 
instrumento convocatório e seus Anexos e serão encaminhadas 
por meio eletrônico, após o registro dos interessados em par-
ticipar do certame e o credenciamento de seus representantes 
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo 
– CAUFESP.

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no 
preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro, com o 
auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo 
em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 -------------
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - 

FAMESP
Hospital Estadual de Bauru
Despacho do Diretor Presidente da Fundação para o Desen-

volvimento Médico e Hospitalar.
Ratificando a Compra Mediante Orçamentos, com base 

nos termos do Artigo 6º, Inciso II, c/c Artigo 55 do Regulamento 
de Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar, publicado no DOE do dia 01/02/2014, e de acordo 
com o parecer da Assessora Jurídica da FAMESP, o Processo n.º 
6463/2017-FAMESP/HEB, referente à contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva, com fornecimento de peças, através de assis-
tência técnica garantida para o equipamento de Ressonância 
Magnética, para o Hospital Estadual de Bauru, pelo período de 
12 meses, da empresa CRYO SERVICE LTDA, sendo o valor total 
do contrato de R$ 235.200,00.

----------------------
 ---
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOS-

PITALAR-FAMESP.
HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU
C O M U N I C A D O D E S U S P E N S Ã O
Comunicamos que fica SUSPENSA por tempo indeterminado, 

a abertura do Pregão Eletrônico nº 030/2017-FAMESP, Regis-
tro de Preços n° 054/2017-FAMESP, referente ao Processo nº 
6.010/2017-FAMESP, marcada para o dia 26 de maio de 2016, às 
09:00 horas, a qual se desenvolveria pelo portal de compras da 
FAMESP com sitio eletrônico www.compraeletronica.famesp.org.br.

Tendo em vista a impugnação do Edital enviado pela 
empresa FRAGNARI MEDICAMENTOS, na qual a necessidade 
de reavaliação de quesitos de ordem técnica e administrativa, 
tal suspensão foi solicitada pela Equipe Técnica de Apoio ao 
Pregoeiro do Hospital Estadual de Bauru.

Informamos ainda que as datas para retirada de edital e 
realização da sessão, serão comunicados pelos mesmos meios 
que se deram a publicação de abertura deste certame.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para possíveis 
dúvidas remanescentes, e desde já ficam franqueadas vistas 
aos autos do processo.

---
 ---
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOS-

PITALAR – FAMESP
Despacho do Diretor Presidente da Fundação para o Desen-

volvimento Médico e Hospitalar.
Ratificando nos termos do Artigo 6º, Inciso I, c/c Artigo 8º, 

da Compra Direta do Regulamento de Compras, Serviços e Obras 
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 
publicado no DOE do dia 01/02/2014 e de acordo com o parecer 
do Assessor Jurídico da FAMESP, o Processo n.º 6.549/2017 
- FAMESP, referente à Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de assessoria para o Programa de 
Pós-graduação em saúde coletiva da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, pelo período de 08 meses, da empresa LUCIENE DE 
CASSIA JERONIMO 17051435809, sendo o valor mensal de R$ 
2.200,00, perfazendo o valor total do contrato em R$ 17.600,00.

OBS: PUBLICADO NESTA DATA, POR NÃO TER SIDO PUBLI-
CADO EM DATA OPORTUNA.

---
---
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOS-

PITALAR - FAMESP
Resumo do Termo de Contrato n.º 008/2017-FAMESP.
Processo:6.549/2017-FAMESP.
Contrato:008/2017– FAMESP.
Modalidade:Compra Direta, conforme Artigo 6º, Inciso I 

c/c Artigo 8º do Regulamento de Compras, Serviços e Obras 
da FAMESP.

Contratante:Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar – FAMESP.

Contratado:LUCIENE DE CASSIA JERONIMO 17051435809.
Objeto:Contratação de empresa especializada para presta-

ção de serviços de assessoria para o Programa de Pós-graduação 
em saúde coletiva da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Vigência:08 meses.
Valor Mensal:R$ 2.200,00.
Valor Total do Contrato:R$ 17.600,00.
Data da Assinatura:01/04/2017.
OBS: PUBLICADO NESTA DATA, POR NÃO TER SIDO PUBLI-

CADO EM DATA OPORTUNA.
---
---
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOS-

PITALAR – FAMESP

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 24 de maio de 2017 às 02:59:14.
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cio, não sendo admitido o ingresso de candidatos, sob pretexto 
algum, após o fechamento dos portões.

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

a) com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta; e
b) munido do original de um dos seguintes documentos 

oficiais, vigentes e com foto, de forma a permitir com clareza a 
sua identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certifi-
cado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; 
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 
159º da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de setembro de 1997).

10.1 O candidato que não apresentar um dos documentos 
elencados na alínea b do item anterior não realizará a prova objeti-
va, sendo considerado ausente e eliminado deste concurso público.

10.2 Não serão aceitos para efeito de identificação, por 
serem documentos destinados a outros fins: protocolo de 
requisição de documento, carteira de reservista, certidão de 
nascimento ou de casamento, título eleitoral, carteira nacio-
nal de habilitação emitida anteriormente à Lei nº 9.503, de 
23/09/1997, carteira de estudante, crachá, identidade funcio-
nal de natureza pública ou privada, documentos vencidos há 
mais de 30 (trinta) dias ou qualquer outro que não os elenca-
dos na alínea b do item 10 deste Capítulo.

11 O candidato cujo documento de identificação gere 
dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de 
conservação do documento, ou que esteja de posse de boletim 
de ocorrência (perda ou furto de documentos, expedido há, no 
máximo, 30 dias), 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.

11.1 Na ocorrência do previsto no item anterior, o candidato 
fará a prova condicionalmente, devendo apresentar na sede do 
Instituto Quadrix, situada na Rua Traipu, 233 – Pacaembu – São 
Paulo – SP, no primeiro dia útil após a realização do certame, um 
dos outros documentos descritos na alínea b do item 10 deste 
Capítulo, sob pena de eliminação do certame.

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

13 No ato de realização da prova, serão entregues ao can-
didato o caderno de questões e uma única folha de respostas, 
que deve ser preenchida com sua assinatura e a marcação das 
respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

14 Durante a realização da prova não será permitido: qual-
quer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos; 
a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 
anotações; e o uso de máquinas calculadoras, relógio, pagers, 
telefones celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico.

14.1 Antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá 
guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pelo Instituto 
Quadrix, telefone celular desligado e, se possível, sem a bateria, 
ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados, sob 
pena de ser eliminado do concurso público.

14.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e 
identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da car-
teira até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos 
somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.

14.3 O Instituto Quadrix não ficará responsável pela guarda 
de quaisquer dos objetos citados no item 14 deste Capítulo e 
recomenda que o candidato não leve nenhum desses objetos no 
dia da realização da prova.

14.4 O Instituto Quadrix não se responsabilizará por per-
das ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles 
causados

14.5 O candidato não poderá ausentar-se temporariamente 
da sala de prova levando qualquer um dos materiais elencados 
no item 14 deste Capítulo.

15 O candidato deve assinalar apenas uma alternativa por 
questão na folha de respostas, único documento válido para a 
correção da prova. 15.1 O preenchimento da folha de respostas 
é de inteira responsabilidade do candidato, que deve proceder 
em conformidade com as instruções específicas contidas no 
caderno de questões.

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

16.1 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por motivo de erro de preenchimento por parte do 
candidato.

16.2 Não serão computadas questões não assinaladas na 
folha de respostas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura.

17 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente 
da sala de aplicação das provas após 1 (uma) hora de seu início. 
Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o 
caderno de provas.

17.1 O candidato somente poderá retirar-se do local de apli-
cação das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao término do tempo 
destinado à realização das provas.

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

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a reali-
zação da prova;

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

c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) Não apresentar os documentos solicitados para a realiza-

ção da prova, nos termos deste edital;
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 

de um fiscal;
f) Ausentar-se definitivamente do local de prova antes de 

decorrido o prazo mínimo de 60 (sessenta) minutos de seu início;
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido, 
máquina calculadora ou similar;

h) Estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-
nico ou de comunicação (telefone celular, relógios digitais, agen-
da eletrônica, notebook, tablet, receptor, gravador, smartphone 
ou equipamentos similares), bem como protetores auriculares;

i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais 
para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer fase 
do concurso;

j) Não devolver a folha de respostas e o caderno de 
questões;

k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, por 
meio de comportamento indevido;

l) fizer anotação de informações relativas às suas respostas 
no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que 
não os permitidos;

m) descumprir as instruções contidas no caderno de provas 
e no cartão-resposta;

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais 
para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer fase 
do concurso;

l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando anotações em papéis que 

não os permitidos;
n) descumprir as normas deste Edital e(ou) de outros que 

vierem a ser publicados.

VI - Da divulgação dos locais de provas
1 No comprovante definitivo de inscrição constarão as 

informações de dia, horário, local e sala de prova.
2 O comprovante definitivo de inscrição estará disponível 

no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, após o acatamento 
da inscrição, na data provável de 15/07/2017.

2.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o refe-
rido endereço eletrônico para verificar seu local de provas, por 
meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os 
dados solicitados.

2.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identifi-
cação correta de seu local de realização das provas e o compa-
recimento no horário determinado.

2.3 O Instituto Quadrix poderá enviar, como complemento 
às informações citadas no subitem anterior, comunicação pes-
soal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a manutenção/atualização de seu endereço 
de correio eletrônico correto no formulário de inscrição, o que 
não o desobriga do dever de observar o Edital de convocação 
a ser publicado.

2.4 O Instituto Quadrix não enviará correspondência ao 
endereço dos candidatos informando os locais de aplicação 
de provas.

2.5 Em caso de não confirmação de inscrição, o candidato 
deverá entrar em contato com o Instituto Quadrix por meio do 
telefone (11) 3198-0000 ou por e-mail (contato@quadrix.org.br)

2.6 O comprovante definitivo de inscrição terá a informação 
do local e do horário de realização das provas, o que não deso-
briga o candidato do dever de observar o Edital de convocação 
a ser publicado Portal de Concursos Públicos do Estado (www.
concursopublico.sp.gov.br), do site da Imprensa Oficial (www.
imprensaoficial.com.br)

2.7 O candidato não poderá alegar desconhecimento do 
local da prova objetiva como justificativa de sua ausência. O 
candidato que não comparecer ao seu local de prova, qualquer 
que seja o motivo, será eliminado do concurso público.

VII - Das provas
1 O concurso público constará de provas objetivas.
2 A prova objetiva constará de questões de múltipla esco-

lha, que versarão sobre o programa correspondente, constante 
no Anexo II deste edital.

3 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
será composta de questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
alternativas cada e terá uma única resposta correta, conforme 
quadros abaixo:

3.1 Nível Fundamental
Função-atividade - Área/Especialidade - Disciplina - Quanti-

dade de questões - Tempo para realização da prova
Auxiliar de Saúde - Núcleo de Convivência Infantil - Língua 

Portuguesa - 15 - 4 horas
Matemática / Raciocínio Lógico - 10
Noções de Administração Pública - 5
Noções de Informática - 5
Conhecimentos Específicos - 15
TOTAL - 50
3.2 Nível Médio
Função-atividade - Área/Especialidade - Disciplina - Quanti-

dade de questões - Tempo para realização da prova
Oficial Administrativo - - - Língua Portuguesa - 20 - 4 horas
Raciocínio Lógico - 10
Noções de Administração Pública - 5
Noções de Informática - 10
Atualidades - 5
TOTAL - 50
3.3 Nível Técnico
Função-atividade - Área/Especialidade - Disciplina - Quanti-

dade de questões - Tempo para realização da prova
Agente de Saúde - Farmácia / Fisioterapia - Língua Portu-

guesa - 10 - 4 horas
Matemática / Raciocínio Lógico - 5
Noções de Administração Pública - 5
Noções de Informática - 5
Conhecimentos Específicos - 25
TOTAL - 50
Função-atividade - Área/Especialidade - Disciplina - Quanti-

dade de questões - Tempo para realização da prova
Técnico de Laboratório - Serviço de Laboratório de Análises 

Clínicas - Língua Portuguesa - 10 - 4 horas
Matemática / Raciocínio Lógico - 5
Noções de Administração Pública - 5
Noções de Informática - 5
Conhecimentos Específicos - 25
TOTAL - 50
Função-atividade - Área/Especialidade - Disciplina - Quanti-

dade de questões - Tempo para realização da prova
Técnico de Radiologia - Serviço de Radioterapia - Língua 

Portuguesa - 10 - 4 horas
Matemática / Raciocínio Lógico - 5
Noções de Administração Pública - 5
Noções de Informática - 5
Conhecimentos Específicos - 25
TOTAL - 50
3.4 Nível Superior
Função-atividade - Área/Especialidade - Disciplina - Quanti-

dade de questões - Tempo para realização da prova
Agente Técnico de Assistência à Saúde - Fisioterapeuta 

/ Fonoaudiólogo / Psicólogo / Tecnólogo Oftálmico - Língua 
Portuguesa - 5 - 4 horas

Noções de Administração Pública - 5
Noções de Informática - 5
Política de Saúde - 5
Conhecimentos Específicos - 40
TOTAL - 60
Função-atividade - Área/Especialidade - Disciplina - Quanti-

dade de questões - Tempo para realização da prova
Analista Administrativo / Executivo Público - - - Língua 

Portuguesa - 10 - 4 horas
Raciocínio Lógico - 10
Noções de Informática - 5
Atualidades - 5
Conhecimentos Específicos - 30
TOTAL - 60
Função-atividade - Área/Especialidade - Disciplina - Quanti-

dade de questões - Tempo para realização da prova
Enfermeiro - - - Língua Portuguesa - 5 - 4 horas
Noções de Administração Pública - 5
Noções de Informática - 5
Política de Saúde - 10
Conhecimentos Específicos - 30
TOTAL - 55
4 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 

100 (cem) pontos.
5 Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota 

superior ao valor de 50% (cinquenta por cento) do total de 
pontos possíveis na prova.

6 O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
7 A prova será realizada no município de São Paulo/SP, com 

data prevista para o dia 23/07/2017, no período da tarde, e os 
candidatos serão convocados por meio de edital a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado (www.imprensaoficial.com.br), no 
Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.
sp.gov.br) e no site do Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br).

8 A data prevista para aplicação da prova é sujeita à alte-
ração e dependerá da disponibilidade de local adequado à sua 
realização e à acomodação de todos os candidatos inscritos.

9 Os candidatos deverão chegar ao local da prova, divulga-
do no referido edital de convocação, com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) minutos do horário estabelecido para o seu iní-

o grau de dificuldade para a leitura e escrita em Braille, bem 
como o grau de dificuldade provocado por outras modalidades 
de deficiência.

8.3 O pedido fundamentado de tempo adicional para 
realização de provas deverá ser acompanhado de justificativa 
médica, cabendo à Comissão Especial de Concurso Público 
deliberar a respeito.

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

10 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candi-
dato deverá:

a) acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.
org.br, dentro do prazo de inscrições e, no ato da inscrição, 
declarar se com deficiência, de acordo com as instruções 
contidas no sistema e preencher corretamente os respectivos 
campos solicitados;

b) enviar, via upload, cópia, legível, do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

c) enviar, via upload, cópia, legível, laudo médico, emitido 
nos últimos 24 meses, quando a deficiência for permanente ou 
de longa duração e de 12 meses nas demais situações, que deve 
atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou 
limitação física, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10), bem 
como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número 
de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).

10.1 O candidato que não enviar a documentação por meio 
do link a que se refere o item anterior ou que enviar a docu-
mentação incompleta ou sem assinar não terá o seu pedido de 
solicitação de vaga para PCD deferido.

10.2 A documentação indicada no subitem 6.2 deste 
Capítulo deverá ser enviada em arquivos com extensão “.GIF”, 
“.PNG”, “.JPEG” ou “.PDF” e com tamanho de até 100KB.

10.3 A solicitação realizada após o prazo constante da 
alínea a do subitem 10 deste Capítulo será indeferida, salvo nos 
casos de força maior.

10.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a 
declaração constante da alínea c do subitem 6.2 deste Capítulo.

10.5 O envio da documentação é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. O Instituto Quadrix não se responsabili-
za por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa 
documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem o envio.

10.6 Caso seja solicitado pelo Instituto Quadrix, o candidato 
deverá enviar a referida declaração por meio de carta registrada 
para confirmação da veracidade das informações.

10.7 O laudo médico (original ou cópia autenticada em 
cartório) e a cópia simples do CPF terão validade somente para 
este concurso público e não serão devolvidos, assim como não 
serão fornecidas cópias dessa documentação.

10.8 O candidato com deficiência poderá requerer, na 
forma do item 19 do Capítulo III, atendimento especial, no ato 
da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as 
condições de que necessita para a realização dessas.

10.9 A Comissão Especial de Concurso Público terá prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a partir do término das inscrições, para 
publicar os respectivos deferimentos ou indeferimentos das 
solicitações para concorrer às vagas reservadas, e informá-los 
aos candidatos em formato acessível.

10.10 O candidato que desejar interpor recurso contra o 
indeferimento da solicitação para concorrer às vagas reservadas 
deverá observar as regras constantes no Capítulo VIII.

10.11 O candidato que não preencher os campos da ficha 
de inscrição reservados ao candidato com deficiência, ou não 
realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste 
Capítulo, perderá o direito a tratamento diferenciado no que 
se refere ao presente concurso público e não poderá impetrar 
recurso em razão de sua deficiência, seja qual for o motivo 
alegado.

10.12 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.

10.13 No prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação 
das listas de classificação, os candidatos com deficiência apro-
vados deverão submeter-se à perícia médica para verificação 
da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições da função-atividade, nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 683, de 18/09/1992.

10.13.1 A perícia será realizada pelo Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SEESMT 
do Iamspe, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) 
dias contados do respectivo exame.

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

10.13.2.1 - A indicação de profissional pelo interessado 
deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência 
do laudo a que se refere o subitem 10.13.1 deste Capítulo.

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

10.13.4 Não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela junta médica.

10.14 Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e 
as atribuições da função-atividade postulada, o candidato será 
eliminado do certame.

10.15 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 de outubro de 2013, devendo permanecer 
apenas na lista geral de classificação.

10.16 A não observância pelo candidato de quaisquer 
das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito 
a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com 
deficiência.

V - Da participação de estrangeiros
1 Somente poderão ser admitidos nas funções-atividades 

os estrangeiros que preencham os requisitos para naturalização 
e os estrangeiros de nacionalidade portuguesa com direito aos 
benefícios do Estatuto da Igualdade.

2 Para inscrição no concurso público será exigido dos 
candidatos estrangeiros o documento oficial de identificação 
(Registro Nacional de Estrangeiro – RNE).

3 Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do 
Estatuto de Igualdade, após a admissão, deverá o servidor 
apresentar, para registro, o documento de identidade de modelo 
igual ao dos brasileiros natos, com as anotações pertinentes.

4 O estrangeiro que:
a) se enquadra na hipótese de naturalização ordinária 

(artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal), deve comprovar, no 
momento da admissão, o deferimento de seu pedido de naciona-
lidade brasileira pela autoridade federal competente;

b) se enquadra na hipótese de naturalização extraordinária 
(artigo 12, II, “b”, da Constituição Federal), deve comprovar, no 
momento da admissão, o preenchimento das condições exigidas 
na legislação federal para a concessão da nacionalidade bra-
sileira, mediante a apresentação de cópia do requerimento de 
naturalização junto ao Ministério da Justiça, com os documentos 
que o instruíram;

c) tiver nacionalidade portuguesa deverá comprovar, no 
momento da admissão, o preenchimento dos requisitos neces-
sários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade com 
brasileiros quanto ao gozo de direitos civis (Decreto n° 3.297, de 
19 de setembro de 2001), mediante a apresentação de cópia do 
requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, 
com os documentos que o instruíram.

19.1.3 A solicitação realizada após o período constante da 
alínea “a” do subitem 19.1 deste Capítulo será indeferida, salvo 
nos casos de força maior.

19.1.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a 
declaração constante da alínea “c” do subitem 19.1 deste 
Capítulo.

19.1.5 O envio da documentação é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. O Instituto Quadrix não se responsabili-
za por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa 
documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem o envio.

19.1.6 Caso seja solicitado pelo Instituto Quadrix, o can-
didato deverá enviar a referida declaração por meio de carta 
registrada para confirmação da veracidade das informações.

19.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo 
adicional para a realização das provas deverá, além de cumprir 
as formalidades do subitem 19.1 deste Capítulo, apresentar, 
em seu laudo médico, justificativa da necessidade de tempo 
adicional emitida por especialista da área de sua deficiência, 
conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/99, e 
suas alterações.

19.2.1 O candidato que não apresentar o laudo médico com 
a justificativa para concessão do tempo adicional e o candidato 
cujo médico atestar que não necessita desse tempo terão o 
pedido indeferido.

19.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar 
durante a realização das provas deverá fazer a opção na soli-
citação de inscrição e apresentar certidão de nascimento da 
criança (caso a criança ainda não tenha nascido até o período de 
encerramento de inscrições, a cópia da certidão de nascimento 
poderá ser substituída por documento emitido pelo médico 
obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a data provável do 
nascimento).

19.3.1 A candidata deverá levar, no dia de realização das 
provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada 
e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que 
não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a 
criança no local de realização das provas.

19.3.2 O Instituto Quadrix não disponibilizará acompanhan-
te para guarda de criança.

19.4 O candidato que for amparado pela Lei nº 10.826/03 
e necessitar realizar a prova armado deverá fazer a opção na 
solicitação de inscrição e apresentar Certificado de Registro de 
Arma de Fogo ou Autorização de Porte, conforme definidos na 
referida lei.

19.4.1 Os candidatos que não forem amparados pela Lei 
nº 10.826/03 não poderão portar armas no ambiente de provas.

19.5 O candidato que, por motivo de doença ou por limi-
tação física, necessitar utilizar, durante a realização das provas, 
objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressa-
mente previsto/permitido nesse Edital, deverá fazer a opção na 
solicitação de inscrição e apresentar laudo médico que indique 
e justifique o atendimento solicitado.

19.6 As documentações citadas nos subitens 19.2, 19.3 e 
19.4 deste Capítulo deverão ser apresentadas na forma e prazo 
definidos no subitem 19.1 deste Capítulo.

19.7 O candidato que não solicitar atendimento especial no 
ato de inscrição e não especificar quais recursos serão neces-
sários para tal atendimento terá a solicitação de atendimento 
especial indeferida. Apenas o envio de laudo/documentos não é 
suficiente para o candidato ter sua solicitação de atendimento 
deferida.

19.8 Na solicitação de atendimento especial que envolva 
utilização de recursos tecnológicos, caso ocorra eventual falha 
desses recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser dis-
ponibilizado atendimento equivalente, observadas as condições 
de viabilidade.

19.9 A solicitação de atendimento especial, em qualquer 
caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabilidade.

19.10 A Comissão Especial de Concurso Público terá prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a partir do término das inscrições, para 
analisar e publicar o deferimento ou indeferimento da solicita-
ção do candidato, bem como para informá-lo sobre a decisão 
em formato acessível.

19.11 O candidato que desejar interpor recurso contra 
o indeferimento da solicitação de condição especial para 
realização da prova deverá observar as regras constantes no 
Capítulo VIII.

19.12 Portadores de doenças infectocontagiosas ou pessoas 
acidentadas que não tiverem comunicado sua condição no ato 
de inscrição, por sua inexistência na data-limite, deverão fazê-lo 
tão logo venham a ser acometidos, 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 atendimento especial, segundo os critérios de 
viabilidade e de razoabilidade possível naquele momento.

19.13 A não observância pelo candidato de quaisquer das 
disposições deste Capítulo implicará a perda do direito ao pleito 
da solicitação de atendimento especial.

IV - Da participação dos candidatos com deficiência
1 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das 

prerrogativas que lhes são facultadas pela Lei Complementar 
nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei Comple-
mentar nº 932, de 08 de setembro de 2002, regulamentada pelo 
Decreto nº 59.591, 14 de outubro de 2013, é assegurado o direi-
to de inscrição para as funções-atividades do concurso público 
cujas atribuições sejam compatíveis com suas deficiências.

2 O candidato deverá verificar se as atribuições da função-
-atividade especificadas no Anexo III deste edital são compatí-
veis com a deficiência que possui.

3 O candidato com deficiência concorrerá às vagas existen-
tes e às que vierem a ser oferecidas durante o prazo de validade 
do concurso, sendo reservado o percentual de 5% destas no 
presente concurso público, nos termos da legislação mencionada 
no item 1 deste Capítulo.

3.1 O percentual de vagas definido no item anterior que 
não for preenchido por inexistência ou reprovação de candi-
datos com deficiência, no concurso ou na perícia médica, será 
preenchido pelos demais candidatos, com estrita observância à 
ordem de classificação.

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

5 Não há impeditivo legal à inscrição ou ao exercício da 
função-atividade quanto à utilização de material tecnológico 
ou habitual.

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

7 Para efetivar a inscrição o candidato com deficiência deve-
rá efetuar os procedimentos gerais estabelecidos no Capítulo III.

8 O candidato com deficiência deverá declarar, na ficha de 
inscrição, esta condição, e se necessita de condições especiais 
ou ajudas técnicas para submeter-se às provas, especificando-as.

8.1 O Anexo IV deste edital prevê as condições específicas e 
ajudas técnicas que poderão ser disponibilizadas aos candidatos. 
Aqueles que não as solicitarem no prazo estabelecido terão seus 
direitos exauridos quanto à sua utilização.

8.2 Em atendimento ao § 4º, do artigo 2º, da Lei Comple-
mentar nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei 
Complementar nº 932, de 08 de novembro de 2002, o tempo 
para a realização de provas a que serão submetidos os can-
didatos com deficiência poderá ser diferente daquele previsto 
para os candidatos considerados normais, levando-se em conta 
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Auxiliar de Saúde(¹) - Núcleo de Convivência Infantil - 3 
- 0 - 1 - Certificado de conclusão do ensino fundamental. - R$ 
1.070,11(²) - 30h

(¹) Função-atividade regida pela Lei Complementar nº 
1.157, de 02 de dezembro de 2011.

(²) A remuneração é composta de salário base no valor 
de R$ 262,15, Gratificação Executiva no valor de R$ 482,96 e 
Gdamspe no valor de R$ 325,00.

Nível Médio/Técnico
Função-atividade - Área / Especialidade - Vagas - Vagas PNE 

- Requisitos Específicos - Remuneração - Carga Horária Semana
Agente de Saúde(¹) - Núcleo de Fisioterapia - 1 - 0 - 1 - Cer-

tificado de conclusão do ensino médio. - R$ 1.212,17(3) - 30h
Agente de Saúde(¹) - Núcleo de Farmácia - 1 - 0 - 1 - Certi-

ficado de conclusão do ensino médio;
2 - Certificado ou Diploma de Curso Técnico em Farmácia. 

- R$ 1.212,17(3) - 30h
Oficial Administrativo(2) - - - 12 - 1 - 1 - Certificado de 

conclusão do ensino médio. - R$ 1.222,00(4) - 40h
Técnico de Laboratório(¹) - Serviço de Laboratório de 

Análises Clínicas - 3 - 0 - 1 - Certificado de conclusão do 
ensino médio;

2 - Certificado ou Diploma de Curso Técnico de Laboratório 
ou Análises Clínicas ou Patologia Clínica;

3 - Experiência profissional comprovada de 6 (seis) meses 
em Laboratório Clínico. - R$ 1.235,24(5) - 20h

Técnico de Radiologia(¹) - Serviço de Radioterapia - 1 - 0 - 1 
- Certificado de conclusão do ensino médio;

2 - Certificado ou Diploma de Curso Técnico em Radio-
logia Médica;

3 - Experiência profissional comprovada de 6 (seis) meses 
em Radioterapia com aparelhos de alta energia (Acelerador 
Linear e/ou Cobalto);

4 - Registro no Conselho de Classe. - R$ 1.235,24(5) - 20h
(¹) Função-atividade regida pela Lei Complementar nº 

1.157, de 02 de dezembro de 2011.
(²) Função-atividade regida pela Lei Complementar nº 

1.080, de 17 de dezembro de 2008.
(3) A remuneração é composta de salário base no valor 

de R$ 268,57, Gratificação Executiva no valor de R$ 513,60 e 
Gdamspe no valor de R$ 430,00.

(4) A remuneração é composta de salário base no valor 
de R$ 533,65, Gratificação Executiva no valor de R$ 308,35 e 
Gdamspe no valor de R$ 380,00.

(5) A remuneração é composta de salário base no valor 
de R$ 323,14, Gratificação Executiva no valor de R$ 567,10 e 
Gdamspe no valor de R$ 345,00.

Ensino Superior
Função-atividade - Área / Especialidade - Vagas - Vagas PNE 

- Requisitos Específicos - Remuneração - Carga Horária Semana
Agente Técnico de Assistência à Saúde(¹) - Fisioterapeuta - 4 

- 0 - 1 - Diploma de graduação em curso de Fisioterapia;
2 - Experiência profissional comprovada de 6 (seis) meses 

na área de atuação;
3 - Registro no Conselho de Classe. - R$ 2.299,02(3) - 30h
Agente Técnico de Assistência à Saúde(¹) - Fonoaudiólogo 

- 3 - 0 - 1 - Diploma de graduação em curso de Fonoaudiologia;
2 - Registro no Conselho de Classe. - R$ 1.929,02(4) - 30h
Agente Técnico de Assistência à Saúde(¹) - Psicólogo - 1 - 0 

- 1 - Diploma de graduação em curso de Psicologia;
2 - Registro no Conselho de Classe.
3 - Experiência profissional comprovada de 6 (seis) meses 

na área clínica. - R$ 1.929,02(4) - 30h
Agente Técnico de Assistência à Saúde(¹) - Tecnólogo Oftál-

mico - 1 - 0 - 1 - Diploma de graduação em curso de Tecnologia 
Oftálmica. - R$ 1.929,02(4) - 30h

Analista Administrativo(2) - - - 1 - 0 - 1 - Diploma de gradu-
ação em curso de nível superior. - R$ 2.695,34(5) - 40h

Enfermeiro(¹) - - - 9 - 1 - 1 - Diploma de graduação em curso 
de Enfermagem;

2 - Registro no Conselho de Classe. - 2.799,83(6) - 30h
Executivo Público(2) - - - 1 - 0 - 1 - Diploma de graduação 

em curso de nível superior. - 4.161,23(7) - 40h
(¹) Função-atividade regida pela Lei Complementar nº 

1.157, de 02 de dezembro de 2011.
(2) Função-atividade regida pela Lei Complementar nº 

1.080, de 17 de dezembro de 2008.
(3) A remuneração é composta de salário base no valor 

de R$ 584,22, Gratificação Executiva no valor de R$ 684,80 e 
Gdamspe no valor de R$ 1.030,00.

(4) A remuneração é composta de salário base no valor 
de R$ 584,22, Gratificação Executiva no valor de R$ 684,80 e 
Gdamspe no valor de R$ 660,00.

(5) A remuneração é composta de salário base no valor de 
R$ 858,68, Gratificação Executiva no valor de R$ 1.087,66 e 
Gdamspe no valor de R$ 749,00.

(6) A remuneração é composta de salário base no valor 
de R$ 584,22, Gratificação Executiva no valor de R$ 880,61 e 
Gdamspe no valor de R$ 1.335,00.

(7) A remuneração é composta de salário base no valor de 
R$ 1.144,90, Gratificação Executiva no valor de R$ 1.946,33 e 
Gdamspe no valor de R$ 1.070,00.

ANEXO II
Conteúdo Programático
Nível Fundamental
Língua Portuguesa
Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Ortografia 

oficial. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Con-
cordância: verbal e nominal. Emprego de pronomes. Emprego de 
preposições e conjunções.

Matemática / Raciocínio Lógico
Números naturais: operações e propriedades. Números 

inteiros: operações e propriedades. Números racionais; represen-
tação fracionária decimal: operações e propriedades. Resolução 
de problemas. Regras de três simples. Porcentagem: Equação 
do 1º grau. Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade. Compreensão de estruturas 
lógicas. Lógica de argumentação: analogias, inferências, dedu-
ções e conclusões. Princípios de contagem e probabilidade.

Noções de Administração Pública
Acesso à informação: Lei Federal nº 12.527/2011; Decreto 

Estadual nº 58.052/2012. Características básicas das organiza-
ções formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natu-
reza, finalidades e critérios de departamentalização. Processo 
organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle 
e avaliação. Gestão de processos. Gestão da qualidade. Gestão 
de projetos. Planejamento estratégico. Excelência nos serviços 
públicos. Empreendedorismo governamental e novas lideranças 
no setor público. Gestão de resultados na produção de serviços 
públicos. Convergências e diferenças entre a gestão pública e a 
gestão privada. O paradigma do cliente na gestão pública.

Noções de Informática
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos 
de computadores, conceitos de hardware e de software, insta-
lação de periféricos. Edição de textos, planilhas e apresentações 
(ambiente Microsoft Office, versões 2010, 2013 e 365). Noções 
de sistema operacional (ambiente Windows, versões 7, 8 e 
10). Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. Programas 
de navegação: Mozilla Firefox e Google Chrome. Programa 

/ área de atuação, quando houver) descrito no edital de aber-
tura de concurso público.

10.3 Declaração ou atestado assinado pelo candidato, no 
caso de profissional autônomo, informando o período e a espé-
cie do serviço realizado, acompanhado de pelo menos um dos 
seguintes documentos comprobatórios (dos meses em questão):

10.3.1 recibos ou comprovantes de prestação de serviços;
10.3.2 comprovantes de pagamento da Previdência Social;
10.3.3 comprovantes de pagamento de ISS; ou
10.3.4 Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA).
11 Outros documentos poderão ser exigidos, além dos já 

relacionados.
12 O candidato convocado para a anuência, após compro-

vação dos requisitos de ingresso, deverá ser submetido, obriga-
toriamente, a exame médico admissional.

12.1 O exame médico admissional será realizado em 
data(s), local(is) e horário(s) pré-determinados(s) pelo Iamspe, 
sem possibilidade de alteração.

12.2 O exame médico admissional terá caráter eliminatório, 
considerando-se as condições de saúde necessárias para o exer-
cício das atividades inerentes à função-atividade.

13 O Iamspe poderá solicitar exames complementares, se 
julgar necessário.

14 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, 
nem fotocópias ou xerocópias não autenticadas, exceto quando 
o candidato admitido 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.

15 O candidato que não apresentar os documentos com-
probatórios solicitados na admissão será desclassificado do con-
curso público, mediante publicação em Diário Oficial do Estado.

16 A prática de falsidade ideológica ou material 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.

17 O candidato aprovado no Concurso Público poderá 
desistir do respectivo certame definitivamente, mediante decla-
ração endereçada ao Núcleo de Planejamento e Seleção de 
Recursos Humanos até o dia útil anterior à data da admissão.

18 No caso de desistência formal da admissão, prosseguir-
-se-á a admissão dos demais candidatos habilitados, obedecen-
do rigorosamente à ordem de classificação.

XIII - Das disposições finais
1 O Instituto Quadrix, o Iamspe e a Comissão Especial de 

Concurso Público eximem-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos para participação em qualquer das etapas do 
concurso.

2 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 tácita aceitação das normas e condições do concurso público.

3 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.

3.1 A comunicação por outras formas (telegrama, ligação 
telefônica, mensagens de texto), quando ocorrer, será mera 
cortesia da unidade detentora do certame.

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

a) Endereço eletrônico (e-mail) não informado na ficha de 
inscrição;

b) Endereço eletrônico informado que esteja incompleto, 
incorreto ou não atualizado pelo candidato;

c) Problemas no provedor de acesso do candidato, como 
caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais 
truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica;

d) Endereço residencial informado que esteja incompleto, 
incorreto ou não atualizado pelo candidato;

e) Endereço de difícil acesso;
f) Correspondência recebida por terceiros; e
g) Devolução ou possíveis falhas nas entregas de correspon-

dências, por parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
5 Não será fornecida informação via telefone no que tange 

a resultados de notas de provas e classificação final.
6 A inexatidão das declarações ou irregularidades de docu-

mentações, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão 
o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição.

7 Todas as convocações, avisos e resultados serão publi-
cados no Diário Oficial do Estado e no Portal de Concursos 
Públicos do Estado.

8 O Instituto Quadrix e o Iamspe não se responsabilizam por 
apostilas, cursos ou quaisquer outras publicações ou divulgações 
referentes a este certame.

9 Toda menção a horários neste edital e em outros atos dele 
decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília/DF.

10 Os itens deste edital poderão sofrer alterações, atualiza-
ções ou acréscimos, enquanto não consumadas as providências 
ou eventos referentes a eles, circunstâncias que serão menciona-
das em editais ou avisos a serem publicados no Diário Oficial do 
Estado e no Portal de Concursos Públicos do Estado.

11 O candidato deverá manter atualizados seus dados 
cadastrais perante o Instituto Quadrix, enquanto o CONCURSO 
estiver em andamento.

11.1 As alterações, atualizações ou correções dos dados 
cadastrais apontados na ficha de inscrição, após a homologação 
do concurso, deverão ser comunicadas pessoalmente pelo can-
didato ou por meio de envio de documento, as indicando, com 
firma devidamente reconhecida ao Núcleo de Planejamento e 
Seleção da Gerência de Recursos Humanos do Iamspe, situado 
na Avenida Ibirapuera, 981, 4º andar, Vila Clementino, São Paulo/
SP, CEP 04029-000.

11.2 Não caberá ao candidato qualquer reclamação caso 
não seja possível convocá-lo por falta de atualização cadastral.

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

13 As publicações das etapas do certame em Diário Oficial 
do Estado terão caráter oficial para fim de comprovação de 
habilitação em concurso.

14 O período de validade do concurso não gera para o Iams-
pe a obrigatoriedade de aproveitar os candidatos habilitados 
além das vagas oferecidas no presente edital.

14.1 A aprovação em classificação superior ao número de 
vagas gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à admissão, durante a vigência do presente concurso público, 
dependendo dos interesses da Administração Pública.

15 Legislações com entrada em vigor após a data de publi-
cação deste edital, bem como alterações em dispositivos legais e 
normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas 
provas do concurso público.

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

ANEXO I
Das Funções-Atividades
Nível Fundamental
Função-atividade - Área / Especialidade - Vagas - Vagas PNE 

- Requisitos Específicos - Remuneração - Carga Horária Semana

no Portal de Concursos Públicos do Estado e no site do Instituto 
Quadrix, à sede da organizadora para participarem de sorteio 
que definirá a ordem de classificação.

3.1 O não comparecimento dos candidatos convocados ao 
sorteio implicará a classificação dos mesmos a critério da Comis-
são Especial de Concurso Público, não cabendo recurso quanto à 
classificação estabelecida.

X - Da classificação final
1 A nota final do candidato será igual à soma do total de 

pontos obtidos na prova objetiva.
2 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 

decrescente da nota final, em lista de classificação.
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.

XI - Da homologação
1 A homologação do concurso dar-se-á por ato do Superin-

tendente do Iamspe, após a realização e a conclusão de todas as 
etapas do certame, que serão devidamente publicadas.

2 O concurso terá validade de 2 (dois) anos, contados a par-
tir da data da publicação de sua homologação em Diário Oficial 
do Estado, prorrogável uma vez por igual período, a critério do 
Iamspe, não cabendo qualquer ato posterior.

XII - Da admissão
1 A admissão será composta de 2 (duas) etapas:
a) Convocação para anuência de vaga e realização do 

exame médico admissional; e
b) Convocação para assinatura do contrato, integração e 

realização de treinamento.
2 O não comparecimento em uma das duas etapas ocasio-

nará a desclassificação do candidato.
3 A convocação dos candidatos aprovados das duas listas 

(geral e especial) para anuência às vagas far-se-á de acordo 
com as necessidades do Iamspe e respeitando rigorosamente 
a ordem de classificação, mediante publicação no Diário Oficial 
do Estado, no Portal de Concursos Públicos do Estado e por 
correio eletrônico indicado pelo candidato no ato da inscrição 
deste certame.

4 A ordem de convocação dos candidatos com deficiência, 
classificados no concurso público, se dará conforme regras 
estabelecidas pela Lei Complementar n° 683, de 18/09/1992, 
alterada pela Lei Complementar n° 932, de 08/11/2002, e pelo 
Decreto nº 59.591/2013, alterado pelo Decreto nº 60.449/2014.

4.1 Os candidatos com deficiência aprovados terão res-
peitada sua ordem de classificação na lista geral, se esta for 
mais benéfica do que a prevista pelo regramento disposto no 
item anterior.

4.2 No caso de existir convocação nos termos do subitem 
anterior, o próximo candidato da lista especial, caso haja, será 
convocado a ocupar somente a vaga do intervalo seguinte, den-
tre aquelas estabelecidas no item 4, em observância ao princípio 
da proporcionalidade.

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

a) Deixar de comparecer na data, horário e local estabeleci-
dos na convocação, seja qual for o motivo alegado;

b) Não possuir os requisitos exigidos pelo edital;
c) Não entregar toda a documentação pertinente no prazo 

estabelecido;
d) Não aceitar as condições estabelecidas para o exercício 

da função-atividade.
6 Admite-se que o candidato que não puder comparecer, 

faça-se representar, no que couber, por mandatário devidamente 
constituído por instrumento público ou particular, que deve 
conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do 
outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com 
a designação e a extensão dos poderes conferidos, bem como 
com a firma reconhecida.

6.1 O instrumento a que se refere o item anterior, somente 
terá validade para a primeira etapa da admissão a que se refere 
a alínea a do item 1 deste Capítulo, no que couber.

7 Excepcionalmente, a critério da Administração, o can-
didato habilitado, que tenha sido desclassificado, poderá ser 
reconvocado para a admissão, após a convocação de todos os 
candidatos aprovados, durante o prazo de validade do concurso 
público e obedecida a ordem de classificação.

8 Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de 
vagas, serão admitidos por meio de ato do Superintendente do 
Iamspe publicado no Diário Oficial do Estado.

9 O candidato, para ser admitido, deverá comprovar os requi-
sitos exigidos para a participação no concurso público, entregando:

9.1 Carteira de trabalho;
9.2 Certidão de nascimento ou casamento (com as respecti-

vas averbações, se for o caso);
9.3 Certificado de reservista ou de dispensa de incorpora-

ção, para os candidatos do sexo masculino, observado o disposto 
no artigo 210, do Decreto nº 57.654, de 20/01/1966;

9.4 Título de eleitor, com o comprovante de votação da 
última eleição ou certidão de quitação eleitoral;

9.5 Comprovante de endereço (contas de consumo);
9.6 Cédula de identidade - RG;
9.7 Cadastro de Pessoa Física - CPF;
9.8 Documento de inscrição no PIS ou PASEP (se houver);
9.9 Certidão negativa de antecedentes criminais;
9.10 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 candidato 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;

9.11 Declaração de acumulação de cargo, função-atividade, 
emprego público ou função pública, quando for o caso, ou sua 
negativa;

9.12 Declaração para fins de acumulação de cargo, função-
-atividade, emprego público ou função pública emitida pelo 
órgão/entidade, devidamente timbrada, constando identificação 
da unidade de exercício, endereço, telefone, CNPJ, identificação 
do servidor, cargo/função, requisitos para ingresso, regime jurí-
dico, horário de entrada e saída, dias da semana trabalhados, 
carga horária semanal e regime de plantões do mês vigente, 
se for o caso.

9.13 Declaração firmada pelo admitido de que percebe (ou 
não) proventos de inatividade, seja pela União, por estado ou 
por município, com a devida comprovação;

9.14 2 (duas) fotos 3x4 recentes com fundo branco; e
9.15 Comprovantes de que possui a formação e os pré-

-requisitos necessários para preencher a função-atividade, con-
forme mencionado no Anexo I.

9.16 Os documentos mencionados nos subitens 9.1 a 9.8 
e no 9.15 deste Capítulo devem ser entregues em cópia auten-
ticada ou cópia simples acompanhada do respectivo original.

10 Para a comprovação de experiência profissional serão 
aceitos os seguintes documentos:

10.1 Declaração comprobatória de experiência profissional, 
devendo ser emitida em papel timbrado, contendo:

10.1.1 identificação da empresa ou instituição (pública ou 
privada);

10.1.2 especificações referentes ao emprego, especialidade, 
área de atuação e período de trabalho;

10.1.3 data; e
10.1.4 assinatura do representante legal do setor de pessoal 

ou do órgão de recursos humanos ou da instituição.
10.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social, contendo a 

mesma terminologia da função-atividade (e da especialidade 

19 Não será permitida a leitura de nenhum material 
impresso ou anotações após o ingresso do candidato na sala de 
aplicação das provas.

20 Não será admitido, durante a realização das provas, o 
uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório 
que cubra as orelhas do candidato.

21 Não haverá segunda chamada para a aplicação das 
provas, em hipótese alguma. O não comparecimento às provas 
implicará a eliminação automática do candidato.

22 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 e o boleto 
bancário juntamente com o comprovante de pagamento. Não 
serão aceitos comprovante de agendamento de pagamento.

22.1 A inclusão 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 
sua pertinência.

22.2 Constatada a impertinência da inclusão condicional, 
a inscrição será automaticamente cancelada, sem direito a 
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, con-
siderados nulos todos os atos dela decorrentes.

23 Se, após a prova, for constatado (por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico, de investigação policial ou qual-
quer outra forma) que o candidato utilizou processos ilícitos, sua 
prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do 
concurso, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

24 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.

25 Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para 
atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retor-
nar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.

VIII - Dos recursos
1 Serão admitidos recursos referentes às etapas do con-

curso, quanto:
a) Ao indeferimento do pedido de isenção ou redução do 

valor do pagamento da taxa de inscrição;
b) Ao indeferimento da solicitação de condições específicas 

e ajudas técnicas;
c) Ao indeferimento da solicitação para concorrer às vagas 

reservadas às pessoas com deficiência;
d) À aplicação da prova;
e) Às questões da prova e gabarito preliminar; e
f) Ao resultado da prova.
2 A versão eletrônica do caderno de questões será dispo-

nibilizada para consulta no site www.quadrix.org.br durante 
o período previsto para os recursos referentes às questões da 
prova e gabarito.

3 O prazo para interposição dos recursos será de 3 (três) 
dias úteis após a concretização do evento que lhes disser respei-
to, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data de 
ocorrência ou de publicação do resultado do respectivo evento.

3.1 Para interpor recurso contra as fases citadas nas alíneas 
a, b e c do item 1 deste Capítulo, o candidato deverá preencher 
o formulário a ser divulgado, conforme as instruções contidas no 
documento, e entregar, pessoalmente ou por terceiro, median-
te procuração simples, no horário das 10 (dez) horas às 16 
(dezesseis) horas, no seguinte local: Central de Atendimento ao 
Candidato, sito à Rua Traipu, 233 – Pacaembu – São Paulo – SP, 
ou enviar por meio digital para o e-mail contato@quadrix.org.
br, até a data limite estabelecida.

3.2 Para interpor recurso contra as fases citadas nas alíneas 
d, e e f do item 1 deste Capítulo, o candidato deverá utilizar o 
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no 
endereço eletrônico www.quadrix.org.br,no horário das 10 horas 
do primeiro dia às 18 horas do último dia, ininterruptamente, e 
seguir as instruções ali contidas.

4 Não será aceito recurso por outra via ou meio que não 
seja o estabelecido nos subitens anteriores.

5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em 
seu pleito. Recursos inconsistentes e(ou) fora das especificações 
estabelecidas neste Edital e em outros editais relativos a este 
concurso serão indeferidos.

6 Se do exame de recursos resultar em anulação de questão 
integrante de prova, o ponto relativo a ela será atribuído a todos 
os candidatos. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 
por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com 
o gabarito oficial definitivo. Essa alteração valerá para todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido.

6.1 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das 
especificações isso poderá, eventualmente, alterar a classifica-
ção inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior 
ou inferior ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.

7 O gabarito oficial, divulgado em Diário Oficial do Estado, 
no Portal de Concursos Públicos do Estado e no site do Instituto 
Quadrix, poderá sofrer alterações caso ocorra qualquer alteração 
em razão de deferimento de recurso.

8 Todos os recursos serão julgados e as justificativas das 
alterações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico 
www.quadrix.org.br, quando da divulgação do gabarito oficial 
definitivo/resultado final, não sendo possível o conhecimento do 
resultado via telefone, fax ou correio eletrônico.

8.1 Não serão encaminhadas respostas individuais aos 
candidatos.

9 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão 
de recurso, tampouco haverá recurso de recurso. Não caberão 
recursos adicionais aos recursos interpostos, sendo a Comissão 
Especial de Concurso Público soberana em suas decisões.

10 Recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora 
serão preliminarmente indeferidos.

11 A banca examinadora constitui última instância para 
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

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

IX - Do desempate
1 Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, 

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

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

b) Maior nota em Conhecimentos Específicos (se houver);
c) Maior nota em Língua Portuguesa;
d) Maior nota em Noções de Informática;
e) Tenha maior idade (até 59 anos); e
f) Tenha, comprovadamente, sido jurado (após 9 de junho de 

2008), nos termos do disposto no artigo 440 do Código de Pro-
cesso Penal - Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941, introduzido 
pela Lei Federal nº 11.689/2008.

2 Para se beneficiar do direito previsto na alínea c do item 
anterior o candidato deverá informar no ato da inscrição o fato 
de ter exercido a função de jurado.

2.1 O candidato deve estar ciente de que no ato de admis-
são na função-atividade deverá apresentar prova documental de 
que exerceu a função de jurado.

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

3 Permanecendo o empate, os candidatos empatados serão 
convocados, através de publicação em Diário Oficial do Estado, 
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internados e ambulatoriais. Auxiliar no preparo de diluições. 
Auxiliar da rotina geral da unidade.

Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fisioterapeuta)
Atender os pacientes encaminhados, com indicação de tra-

tamento por outros Serviços. Promover a reabilitação funcional, 
motora e respiratória do paciente. Orientar pacientes e familia-
res quanto ao programa de tratamento. Participar de reuniões 
promovidas pela chefia. Participar de reuniões promovidas pela 
chefia. Participar de reuniões científicas e multiprofissionais. 
Participar de atividades de ensino e pesquisa. Prestar atendi-
mento a pacientes de ambulatório, enfermaria e UTI’s. Cumprir 
os regulamentos da Instituição e do Serviço.

Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fonoaudiólogo)
Avaliação, tratamento e aperfeiçoamento de aspectos fono-

audiológicos para pacientes adultos, crianças e idosos. Identifica-
ção e tratamento de alterações da linguagem – comunicação oral 
e escrita. Avaliação e tratamento de pacientes com alterações de 
motricidade nas funções de respiração, sucção, mastigação, deglu-
tição e articulação da fala. Avaliação, tratamento e prevenção das 
alterações vocais – Disfonia. Atendimento hospitalar de pacientes 
com distúrbios da deglutição – Disfagia. Orientação e aconselha-
mento de pais e familiares dos pacientes em acompanhamento 
fonoaudiológico. Orientação e participação nas discussões de 
elaboração de plano terapêutico junto à equipe multidisciplinar 
dos pacientes atendidos. Realiza outras tarefas correlatas na área 
de Fonoaudiologia determinadas pelo superior imediato.

Agente Técnico de Assistência à Saúde (Psicólogo)
Realizar Psicodiagnóstico de crianças, adolescentes, adul-

tos e idosos. Realizar Psicoterapia breve individual. Realizar 
Psicoterapia breve de grupo. Realizar Interconsulta Psicológica. 
Aplicar, avaliar e interpretar Bateria psicométrica: Teste de nível 
intelectual, projetivos e psicomotores. Prática em trabalho mul-
tiprofissional e interdisciplinar.

Agente Técnico de Assistência à Saúde (Tecnólogo Oftálmico)
Prestar auxílio no tratamento de doenças oculares. Realizar 

exercícios para correção de defeitos visuais. Realização de exames 
subsidiários em catarata, estrabismo, glaucoma, neuroftalmologia 
e retina. Auxiliar no processo de adaptação de lentes de contato.

Analista Administrativo
Realizar atividades especializadas nos setores de adminis-

tração geral nas diversas áreas de atuação; coordenar, organizar, 
planejar, controlar e avaliar os trabalhos que serão realizados 
para o bom andamento da Instituição e para que atinja seus 
objetivos; Analisar relatórios, planos e projetos em que exija a 
aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas da unidade;

Analisar processos e documentos, elaborando informações, 
ofícios, portarias e outros oficiais.

Realizar atividades especializadas nos setores de admi-
nistração geral nas diversas áreas de atuação; participar da 
elaboração de novas rotinas de trabalho, visando torná-las mais 
eficientes e facilitando o cumprindo os prazos estabelecidos; 
Prestar esclarecimentos sobre os trabalhos desenvolvidos base-
ado nas normas específicas para a atividade.

Auxiliar de Saúde
Manter as crianças sempre limpas e higienizadas; Dar 

banho; Acompanhar ao banheiro, na lavagem das mãos, na 
troca das fraldas e na escovação dos dentes; Dar atividades pró-
prias para cada faixa etária, bem como cantar, contar estórias, 
fazendo com que todas as crianças participem; Alimentá-las, 
incentivando-as sempre para que aceitem uma alimentação 
variada e saudável; Nunca se ausentar do setor sem autorização 
prévia e aguardar sua substituição; Ter noções dos direitos das 
crianças, respeitando seus limites e suas necessidades enquanto 
ser individual e único; Preencher a ficha diária de ocorrências; 
Detectar as diversas necessidades da criança e atendê-las.

Enfermeiro
Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do IAMSPE. 

Cumprir e fazer cumprir diretrizes, normas e rotinas e técnicas 
padronizadas pela Divisão de Enfermagem. Observar e fazer 
observar absoluto respeito à hierarquia funcional. Manter con-
trole administrativo, técnico, operacional e deontológico sobre 
as diversas atividades de Enfermagem desenvolvidas no setor. 
Coordenar a passagem de plantão, registrando a assistência 
individualizada aos pacientes, bem como as demais ocorrên-
cias do setor. Responsabilizar-se pela recepção dos pacien-
tes acolhendo-os de forma agradável, proporcionando-lhes 
ambiente favorável a seu tratamento e recuperação da saúde. 
Orientar pacientes e familiares quanto ao tratamento, rotinas 
e regulamentos da Instituição. Visitar os pacientes e verificar 
as necessidades assistenciais, elaborando, coordenando, exe-
cutando e avaliando o desempenho dos cuidados individuali-
zados de Enfermagem, planejados de acordo com os padrões 
estabelecidos. Prestar assistência integral aos pacientes. Parti-
cipar da visita multidisciplinar aos pacientes, inteirando-se de 
seus diagnósticos, evolução clínica e planejamento terapêutico. 
Manter boa relação com a equipe multiprofissional do IAMSPE. 
Liderar a equipe de enfermagem, coordenando suas atividades 
para que a assistência prestada aos pacientes esteja de acordo 
com os padrões estabelecidos. Elaborar a cada escala diária de 
trabalho, distribuir e orientar os funcionários quanto à execu-
ção da mesma. Sugerir a aplicação de medidas disciplinares 
quando a situação o exigir. Desenvolver-se profissionalmente, 
através de cursos de aperfeiçoamento e realizar pesquisas em 
Enfermagem. Promover a educação permanente da sua equipe. 
Participar dos programas de educação em serviço. Participar 
de bancas examinadoras de processos seletivos de pessoal 
para a Divisão de Enfermagem. Colaborar com as Escolas de 
Enfermagem e outras Instituições Educacionais que utilizam 
o Hospital como campo de estágio. Responsabilizar-se pela 
guarda, gastos e controle de materiais de consumo e perma-
nente do seu setor. Testar e emitir parecer sobre a qualidade de 
materiais encaminhados pela Comissão de Teste de Material. 
Zelar para que os equipamentos sejam mantidos em perfeitas 
condições de funcionamento, monitorando as calibrações e/ou 
manutenções preventivas, verificando os consertos necessários 
junto à engenharia clínica. Comparecer às reuniões para quais 
for convocada. Desempenhar tarefas afins quando o serviço 
a exigir.

Executivo Público
Realizar atividades próprias de assistência e assessoramen-

to em unidades técnicas com nível de assessoria, coordenação 
e direção nas diversas áreas de atuação; Controlar, analisar e 
propor alterações nos diversos contratos; Analisar os resultados 
de implantação dos novos métodos, efetuando comparações 
entre as metas programadas e os resultados atingidos; Elaborar 
relatórios, planos e projetos em que se exija a aplicação de 
conhecimentos inerentes às técnicas da unidade; Acompanhar, 
interpretar e aplicar a legislação da área de atuação.

Participar da supervisão dos trabalhos, bem como efetuar o 
controle do pessoal, observando as normas estabelecidas pelo 
Iamspe e as determinações administrativas da sua área de atuação.

Elaborar levantamentos estatísticos diversos, visando manter 
seu superior imediato informado sobre a atuação do setor; partici-
par de reuniões com as equipes, visando o esclarecimento de dúvi-
das, transmitindo informações e orientações da área administrativa.

Oficial Administrativo
Realizar atividades de apoio técnico e/ou administrativo nas 

diversas áreas de atuação;
Desenvolver serviços de apoio a administração em geral: 

atender e orientar o público e servidores de outros setores; 
Atender telefones e guichês; Elaborar pequenos documentos, 
registrar, arquivar, conferir, triar, distribuir documentos; Digitar, 
protocolar e expedir correspondência em geral; Elaborar qua-
dros, relatórios de consumo, tabelas, planilhas eletrônicas e 
outros documentos conforme os dados existentes, para a atuali-
zação e manutenção de controles administrativos; Redigir textos 
diversos conforme o assunto, a fim de possibilitar o andamento 
dos processos e expedientes.

Conhecimentos Específicos (Executivo Público)
DIREITO ADMINISTRATIVO: Regime jurídico administrativo. 

Funções do Estado. A função política ou de governo. Princípios 
constitucionais do Direito Administrativo Brasileiro. Autarquias, 
Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Econo-
mia Mista. Contrato de Gestão. Convênios. Atos administrativos: 
requisitos, elementos e pressupostos. Vinculação e discricio-
nariedade. Revogação e invalidade. Procedimento e processo 
administrativo e seus requisitos. Licitações (Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores): Princípios e pressupostos. 
Finalidade. Modalidades. Dispensa e inexigibilidade. Contrato 
Administrativo: alterações; extinção; prazos e prorrogação, 
formalidades. Pagamentos e equilíbrio econômico-financeiro. 
Responsabilidade do Estado. Controle externo e interno. Con-
trole parlamentar direto. Controle pelo Tribunal de Contas. 
Discricionariedade administrativa e controle judicial. Servidores 
Públicos: agentes públicos, cargo, emprego e função pública. 
Estabilidade. Provimento e vacância. Contrato Administrativo: 
características. Formalização, execução e rescisão. Espécies. Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 
Bens públicos: conceito; regime jurídico; classificação; afetação e 
desafetação; formas de aquisição e alienação de bens públicos e 
formas de utilização dos bens públicos pelos particulares. DIREI-
TO CONSTITUCIONAL: Natureza e conceito. Objeto e conteúdo. 
Poder constituinte originário, derivado e decorrente. Supremacia 
e as cláusulas pétreas. Controle de constitucionalidade: ação 
declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucio-
nalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamen-
tal. Princípios constitucionais, sua função e relevância. Estado 
Brasileiro: República Federativa, poderes e suas divisões. Estado 
democrático de direito. Direitos e Deveres individuais e coletivos. 
Direitos sociais. Direitos difusos. Finanças Públicas e suas normas 
gerais. Orçamento público. POLÍTICAS PÚBLICAS: Conceito. Rela-
ção entre política e política pública. Análise de políticas públicas. 
Modelos de tomada de decisão em política pública: incremental, 
racional e suas variantes. As perspectivas do neoinstituciona-
lismo na análise das estratégias e dos resultados das políticas 
públicas. O papel da burocracia no processo de formulação e 
implementação de políticas públicas. Tipos de políticas públicas: 
distributivas, regulatórias e redistributivas. Políticas públicas e 
suas fases: formação da agenda, formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação. Controle social: transparência e 
participação social. Novos arranjos de políticas públicas. Polí-
ticas Públicas no Brasil. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA: 
Principais teorias da administração: escola clássica/científica 
(Taylor; Fayol; Ford); Max Weber e a Burocracia; Enfoque com-
portamental (Hawthorne; escola das relações humanas); teoria 
estruturalista; teoria do desenvolvimento organizacional; teoria 
de sistemas/ enfoque sistêmico; teoria da administração por 
objetivos; teoria da contingência. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO: 
Conceitos de organização; modelos de organização; tipos de 
estrutura organizacional; gestão de organizações; Gestão de 
Pessoas: gestão de pessoas por competências; motivação e 
desempenho; liderança e autoridade; poder e tomada de deci-
sões; conflito nas organizações; gestão do conhecimento; Comu-
nicação; Gestão da qualidade; Gestão por processos; Planeja-
mento estratégico. Administração Pública: formação do Estado 
e da Administração pública; modelos teóricos de administração 
pública patrimonialista, burocrática e gerencial; pacto federativo 
e relações intergovernamentais; evolução da administração 
pública no Brasil; reformas do estado no Brasil (República Velha 
1889 – 1930 / Reforma Burocrática – 1930 / Período militar e 
segunda reforma: decreto-lei 200 – 1967 / Programa Nacional 
de Desburocratização / Plano Diretor de reforma do Aparelho do 
Estado – 1995) Planejamento de recursos humanos (dimensio-
namento – competências essenciais) – Recrutamento e seleção 
no setor público – Administração de salários (remuneração 
estratégica e política salarial no setor público) –Treinamento e 
desenvolvimento (conceitos – autodesenvolvimento – organi-
zações do aprendizado). GESTÃO PÚBLICA: modelos de gestão 
pública; Administração pública em contexto de mudanças (nova 
gestão pública – NGP); planejamento e gestão estratégica; ética 
no serviço público; conceitos de eficiência, eficácia e efetivi-
dade na administração pública; qualidade no serviço público; 
avaliação e mensuração do desempenho governamental; novas 
formas organizacionais: consórcios públicos, agências regula-
doras e executivas, organizações sociais (OS), organizações da 
sociedade civil de interesse público (OSCIP); instrumentos de 
contratualização do poder público: contrato de gestão, termo 
de parceria; gerenciamento de programas e projetos sociais 
sistemas de informações sociais; controles internos e externos; 
responsabilização e prestação de contas; transparência; ouvido-
ria nas organizações públicas. Gestão Orçamentária e Financeira: 
Planejamento orçamentário público e seus instrumentos: Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual. Execução Orçamentária e financeira: despesas orçamen-
tárias; despesas extra orçamentárias; receitas orçamentárias; 
processo de elaboração orçamentária; sistemas informatizados 
de elaboração orçamentária (EPA, PPREC, POS, SOE, PROPSEP); 
processo de execução orçamentária; sistemas informatizados de 
execução orçamentária (SIAFEM; SIGEO; SIAFÍSICO); Controle 
da execução orçamentária: Secretaria da Fazenda e Tribunal 
de Contas; Lei de Responsabilidade Fiscal. Normas contáveis; 
Sistema de custos na administração pública; Plano de Contas; 
Conciliação Bancário; Auditoria Interna; Análise de Demonstrati-
vos Contábeis; Contabilidade Pública; Contabilidade fiscal, tribu-
tária de custos. Planejamento socioeconômico na administração 
pública: Planejamento orçamentário financeiro (PPA – LDO – 
LOA) – avaliação de planos e projetos; Lei de Responsabilidade 
Fiscal. ACESSO À INFORMAÇÃO: Lei Federal nº 12.527/2011; 
Decreto Estadual nº 58.052/2012.

ANEXO III
Perfil profissional e atribuições
Perfil profissional desejado (características e habilidades 

para todas as funções-atividades)
- 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 da função-atividade 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
Agente de Saúde (Núcleo de Fisioterapia)
Zelar pela conservação dos equipamentos e materiais, 

retirando-os e guardando-os após o uso nos seus respectivos 
lugares. Encaminhar os pacientes ao tratamento necessário, 
colocando-os em condições de receber tratamento nos boxes 
e ginásios de fisioterapia. Desempenhar funções auxiliares 
de transporte e transferência de pacientes nas enfermarias e 
ambulatórios. Atividades de força física para transferir pacientes 
às cadeiras de rodas, macas e pranchas ortostáticas. Auxiliar os 
pacientes incapacitados na colocação e retirada de próteses e 
órteses nos boxes e ginásios de tratamento.

Agente de Saúde (Núcleo de Farmácia)
Atendimento ao público. Dispensação de medicamentos. 

Controle de estoque. Recebimento, conferência, organização 
das prateleiras e dispensação dos medicamentos para pacientes 

de computadores, conceitos de hardware e de software, insta-
lação de periféricos. Edição de textos, planilhas e apresentações 
(ambiente Microsoft Office, versões 2010, 2013 e 365). Noções 
de sistema operacional (ambiente Windows, versões 7, 8 e 
10). Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. Programas 
de navegação: Mozilla Firefox e Google Chrome. Programa 
de correio eletrônico: MS Outlook. Sítios de busca e pesquisa 
na Internet. Conceitos de organização e de gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da infor-
mação: procedimentos de segurança. Noções de vírus, worms e 
pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, 
antispyware etc.). Procedimentos de backup.

Atualidades (Somente para Analista Administrativo e Exe-
cutivo Público)

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como 
recursos hídricos, segurança, transportes, política, economia, 
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, rela-
ções internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia.

Política de Saúde (Somente para Agente Técnico de Assis-
tência à Saúde e Enfermeiro)

Diretrizes de bases do Sistema Único de Saúde. Constituição 
da República Federativa do Brasil – Saúde. Leis Federais do SUS 
– Leis Orgânicas da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica 
no SUS. Estratégia de Saúde da Família. Pacto pela Saúde Con-
solidação do SUS. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Promoção da Saúde. Vigilância em Saúde. Aspectos 
epidemiológicos das doenças endêmicas no Brasil. Indicadores 
de nível de saúde da população. Doenças de notificação com-
pulsória no Estado de São Paulo. Portaria 204 de 17/02/2016 
- Ministério da Saúde.

Conhecimentos Específicos (Agente Técnico de Assistência 
à Saúde - Fisioterapeuta)

Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação: 
conceito, objetivos técnicos e sociais. Trabalho Interdisciplinar 
em Saúde. Fisioterapia nos processos incapacitantes no trabalho, 
nas doenças infectocontagiosas e crônico degenerativas. Fisiote-
rapia em: Traumatologia e Ortopedia, Neurologia, Pneumologia, 
Reumatologia, Queimados, Cardiologia e Angiologia, Ginecolo-
gia e Obstetrícia, Pediatria, Geriatria e Fisioterapia Respiratória 
e Motora em UTI adulto, infantil e neonatal. Ética profissional.

Conhecimentos Específicos (Agente Técnico de Assistência à 
Saúde - Fonoaudiólogo)

Funções estomatognáticas e suas alterações: respiração, 
sucção, mastigação, deglutição e articulação da fala. Disfagia 
orofaríngea neurogênica e mecânica em adultos, idosos, recém-
-nascidos, lactentes e crianças. Voz e Disfonia. Deficiência 
auditiva. Desenvolvimento da linguagem oral e escrita e suas 
alterações em adultos e crianças. Gagueira. Reabilitação de 
pacientes submetidos à cirurgia de cabeça e pescoço. Seqüela 
de Queimadura de Face e Pescoço. Pacientes Traqueostomizados 
e em Ventilação Mecânica. Atuação Fonoaudiológica à beira do 
leito, em UTI Adulto, Infantil e Unidade Neonatal. Aleitamento 
materno e Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Biossegurança.

Conhecimentos Específicos (Agente Técnico de Assistência 
à Saúde - Psicólogo)

Psicodiagnóstico. Psicoterapia breve. Psicopatologia. Teorias 
e Técnicas Psicoterápicas. Teorias do Desenvolvimento. Intercon-
sulta psicológica. Psicoterapia de Grupo. Trabalho multiprofissio-
nal e interdisciplinar. Entrevista psicológica. Ludoterapia. Elabo-
ração de laudo psicólogo. Políticas de Saúde. Psicossomática. O 
código de ética do psicólogo. A situação dos testes psicológicos 
segundo o Conselho Federal de Psicologia. Os psicodinamismos 
do processo de envelhecimento.

Conhecimentos Específicos (Agente Técnico de Assistência à 
Saúde – Tecnólogo Oftálmico)

Anatomia do globo ocular. Anatomia cirúrgica da muscu-
latura extrínseca. Semiologia motora. Ambliopia. Fisiologia da 
Visão. Hipertropias. Nistagmo-etiologia e clínica. Síndromes “A” 
e “V”, Duane e variações. S. Brown e S. Möbius. Laboratório de 
doenças externas oculares. Eletrofisiologia. Ultrassonografia. 
Exames subsidiários em baixa visão, catarata, glaucoma, neurof-
talmologia e retina. Banco de olhos.

Conhecimentos Específicos (Enfermeiro)
Ética profissional e Legislação de enfermagem. A Ética/

Bioética: princípios básicos. Principais leis e decretos que 
regulamentam o exercício profissional. Farmacologia aplicada 
à Enfermagem. Cálculo de medicação. Filosofia de enfermagem: 
principais teorias de enfermagem. Gerenciamento do Serviço de 
Enfermagem. Princípios e elementos da administração. Adminis-
tração e recursos de materiais. Registros de enfermagem: rela-
tórios e anotações/instrumentos de informação na enfermagem. 
Importância da comunicação e relação humana no serviço de 
enfermagem. Planejamento de Recursos Humanos, Dimensio-
namento de Pessoal. Elaboração de escalas. Sistematização de 
Assistência de Enfermagem. Infecção hospitalar: conceitos e 
principais causas/Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
na Instituição. Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgi-
cos. Assistência de enfermagem a pacientes clínicos: problemas 
cardíacos, renais, respiratórios e doenças infecto-contagiosas. 
Assistência de enfermagem a pacientes críticos. Assistência de 
enfermagem em unidade de urgência e emergência. Assistência 
de Enfermagem ao paciente idoso. Estatuto do Idoso. Princípios 
da Segurança do paciente. Gestão de Risco.

Conhecimentos Específicos (Analista Administrativo)
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Princípios constitucionais da 

Administração Pública. Princípios explícitos e implícitos. Ética 
na Administração Pública. Administração Pública. Organização 
administrativa. Centralização; Descentralização e desconcentra-
ção. Órgãos públicos. Administração indireta, Autarquias, Fun-
dações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista. DIREITO CONSTITUCIONAL: Natureza e conceito. Objeto 
e conteúdo. Poder constituinte originário, derivado e decorrente. 
Supremacia e as cláusulas pétreas. Controle de constitucionali-
dade: ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de 
inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito 
fundamental. Princípios constitucionais, sua função e relevância. 
Estado Brasileiro: República Federativa, poderes e suas divisões. 
Estado democrático de direito. Direitos e deveres individuais 
e coletivos. Direitos sociais. Direitos difusos. Finanças públicas 
e suas normas gerais. Orçamento público. DIREITO ADMINIS-
TRATIVO: Regime jurídico administrativo. Funções do Estado. 
Função política ou de governo. Princípios constitucionais do 
Direito Administrativo Brasileiro. Contrato de Gestão. Convênios. 
Atos administrativos: requisitos, elementos e pressupostos. 
Vinculação e discricionariedade. Revogação e invalidade. Proce-
dimento e processo administrativo e seus requisitos. Licitações 
(Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores): Princípios 
e pressupostos. Finalidade. Modalidades. Dispensa e inexigi-
bilidade. Contrato Administrativo: alterações, extinção, prazos 
e prorrogação, formalidades. Revogação, anulação e sanções 
administrativas. Pagamentos e equilíbrio econômico-financeiro. 
Responsabilidade do Estado. Controle externo e interno. Con-
trole parlamentar direto. Controle pelo Tribunal de Contas. 
Discricionariedade administrativa e controle judicial. Servidores 
públicos: agentes públicos, cargo, emprego e função pública. 
Estabilidade. Provimento e vacância. Contrato Administrativo: 
características. Formalização, execução e rescisão. Espécies. Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 
Bens públicos: conceito; regime jurídico; classificação; afetação 
e desafetação; formas de aquisição e alienação de bens públicos 
e formas de utilização dos bens públicos pelos particulares. 
DIREITO DO TRABALHO: Consolidação das Leis do Trabalho: 
Empregador e empregado. Contrato de trabalho e sua alteração. 
Suspensão e interrupção. Rescisão contratual. Aviso prévio. 
Carteira de trabalho. Jornada de trabalho. Períodos de descanso. 
Trabalho noturno. Férias. Remuneração. Proteção do trabalho da 
mulher. ACESSO À INFORMAÇÃO: Lei Federal nº 12.527/2011; 
Decreto Estadual nº 58.052/2012.

de correio eletrônico: MS Outlook. Sítios de busca e pesquisa 
na Internet. Conceitos de organização e de gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da infor-
mação: procedimentos de segurança. Noções de vírus, worms e 
pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, 
antispyware etc.). Procedimentos de backup.

Conhecimentos Específicos (Auxiliar de Saúde)
Conceito e objetivos. A criança – desenvolvimento biopsicosso-

cial. Conteúdos referentes a crianças de zero a 3 anos. Orientações 
metodológicas. Creche e planejamento: organização do tempo e do 
espaço; rotina diária. Cuidados com a criança: alimentação, higiene, 
saúde e segurança. Atividades lúdicas. Legislação: Constituição 
Federal/88 – arts. 6º; 7º - XXV; 24 – XV; 203; 208; 227 - § 1º – I e 
II; § 2º. Lei Federal nº 8069, de 13.07.90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente): artigos 1º a 9º; 11 a 18; 53 a 59; 129 a 135.

Nível Médio/Técnico
Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de textos, com domínio das 

relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumen-
tativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. 
Acentuação gráfica. Pontuação. Formação e emprego das classes 
de palavras. Significação de palavras. Sintaxe da oração e do 
período. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 
verbal. Emprego do sinal indicativo de crase. Processo de comu-
nicação: Intencionalidade Discursiva. Elementos Constituintes 
da Comunicação. Intertextualidade. Desenvolvimento textual: 
elaboração de relatórios projetos e planejamentos.

Matemática / Raciocínio Lógico (Somente para Agente de 
Saúde, Técnico de Laboratório e de Radiologia)

Números naturais: operações e propriedades. Números intei-
ros: operações e propriedades. Números racionais; representação 
fracionária decimal: operações e propriedades. Resolução de pro-
blemas. Regras de três simples. Porcentagem: Equação do 1º grau. 
Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, superfície, 
volume e capacidade. Compreensão de estruturas lógicas. Lógica 
de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 
Diagramas lógicos. Princípios de contagem e probabilidade.

Raciocínio Lógico (Somente para Oficial Administrativo)
Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumenta-

ção: analogias, inferências, deduções e conclusões. Diagramas 
lógicos. Fundamentos de matemática. Princípios de contagem e 
probabilidade. Arranjos e permutações. Combinações.

Noções de Administração Pública
Acesso à informação: Lei Federal nº 12.527/2011; Decreto 

Estadual nº 58.052/2012. Características básicas das organiza-
ções formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natu-
reza, finalidades e critérios de departamentalização. Processo 
organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle 
e avaliação. Gestão de processos. Gestão da qualidade. Gestão 
de projetos. Planejamento estratégico. Excelência nos serviços 
públicos. Empreendedorismo governamental e novas lideranças 
no setor público. Gestão de resultados na produção de serviços 
públicos. Convergências e diferenças entre a gestão pública e a 
gestão privada. O paradigma do cliente na gestão pública.

Noções de Informática
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos 
de computadores, conceitos de hardware e de software, insta-
lação de periféricos. Edição de textos, planilhas e apresentações 
(ambiente Microsoft Office, versões 2010, 2013 e 365). Noções 
de sistema operacional (ambiente Windows, versões 7, 8 e 
10). Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. Programas 
de navegação: Mozilla Firefox e Google Chrome. Programa 
de correio eletrônico: MS Outlook. Sítios de busca e pesquisa 
na Internet. Conceitos de organização e de gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da infor-
mação: procedimentos de segurança. Noções de vírus, worms e 
pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, 
antispyware etc.). Procedimentos de backup.

Atualidades (Somente para Oficial Administrativo)
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como 

recursos hídricos, segurança, transportes, política, economia, 
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, rela-
ções internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia.

Conhecimentos Específicos (Agente de Saúde - Farmácia)
Noções básicas de boas práticas em recebimento, armazenamen-

to, separação, conferência e distribuição de medicamentos. Noções 
básicas de atendimento ao público, dispensação de medicamentos.

Conhecimentos Específicos (Agente de Saúde - Fisioterapia)
Noções básicas sobre cuidados com pacientes Hemiplégi-

cos, Paraplégicos e Amputados. Noções básicas sobre cuidados 
com pacientes com fraturas, dores vertebrais. Conhecimento 
básico de meios auxiliares de locomoção e marcha - cadeira de 
rodas, muletas e andadores. Noções básicas de colocação, retira-
da e componentes de aparelhos ortopédicos - órteses, próteses, 
coletes. Noções elementares de anatomia do corpo humano 
- músculo, ossos e diversos sistemas. Equipe Multidisciplinar - 
interação e forma de atuação. Noções básicas sobre cuidados 
com transporte do paciente incapacitado, geriátrico e infantil.

Conhecimentos Específicos (Técnico de Laboratório)
Conhecimento em Microbiologia, Bioquímica, Parasitologia, 

Hematologia, Imunologia e Coleta de materiais.
Conhecimentos Específicos (Técnico de Radiologia)
Física das radiações. Produção de raios-x. Radioatividade. 

Anatomia geral e radiológica. Posicionamentos de pacientes para 
radioterapia. Acessórios de imobilização em radioterapia. Noções 
de radioproteção. Comparação entre teleterapia e braquiterapia. 
Radioterapia conformacional. Noções da radioterapia de Inten-
sidade Modulada (MTR). Noções de radioterapia guiada por 
imagem (IGRT). Vantagens e desvantagens do Portal eletrônico em 
Radioterapia. Importância dos sistemas de gerenciamento. Noções 
de tomografia computadorizada como simulador (CT Simulador) 
janela e nível em imagens radiológicas. Noções de radiobiologia.

Nível Superior
Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de textos, com domínio das 

relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumen-
tativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. 
Acentuação gráfica. Pontuação. Formação e emprego das classes 
de palavras. Significação de palavras. Sintaxe da oração e do 
período. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 
verbal. Emprego do sinal indicativo de crase. Processo de comu-
nicação: Intencionalidade Discursiva. Elementos Constituintes 
da Comunicação. Intertextualidade. Desenvolvimento textual: 
elaboração de relatórios projetos e planejamentos.

Raciocínio Lógico (Somente para Analista Administrativo e 
Executivo Público)

Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumenta-
ção: analogias, inferências, deduções e conclusões. Diagramas 
lógicos. Fundamentos de matemática. Princípios de contagem e 
probabilidade. Arranjos e permutações. Combinações.

Noções de Administração Pública (Somente para Agente 
Técnico de Assistência à Saúde e Enfermeiro)

Acesso à informação: Lei Federal nº 12.527/2011; Decreto 
Estadual nº 58.052/2012. Características básicas das organiza-
ções formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natu-
reza, finalidades e critérios de departamentalização. Processo 
organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle 
e avaliação. Gestão de processos. Gestão da qualidade. Gestão 
de projetos. Planejamento estratégico. Excelência nos serviços 
públicos. Empreendedorismo governamental e novas lideranças 
no setor público. Gestão de resultados na produção de serviços 
públicos. Convergências e diferenças entre a gestão pública e a 
gestão privada. O paradigma do cliente na gestão pública.

Noções de Informática
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
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Comunicado nº DP-89/323/17
A Diretora de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo torna público o resultado de RODRIGO BALEGO MIRAN-
DA, RG 41.407.987-5, inscrição 9905192471, candidato reinclu-
ído no certame por meio de Ação Judicial, APROVADO na etapa 
de Exames Psicológicos, de acordo com o Edital nº DP-3/321/14, 
destinado ao provimento de cargos de Soldado PM de 2ª Classe.

O candidato deverá comparecer às 08h00 de 31-5-17 no 
“Complexo Administrativo Cel PM Helio Guaycuru de Carvalho”, 
sito na Av. Cruzeiro do Sul, 260 – Canindé – São Paulo/SP, a 
fim de realizar a Etapa de Análise de Documentos e Títulos e 
Investigação Social.

Comunicado nº DP-90/323/17
A Diretora de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo torna público os resultados dos candidatos da turma 21, 
APROVADOS na Etapa dos Exames de Aptidão Física, realizada 
em 23-5-17, de acordo com o Edital nº DP-2/321/16, para provi-
mento de cargos de Soldado PM de 2ª Classe.

Os candidatos aprovados foram cientificados a comparecer 
às 07h00 do dia 25-5-17, no Centro Médico da Polícia Militar, 
situado na Av. Nova Cantareira, 3.659, Tremembé, São Paulo/SP, 
a fim de realizarem os Exames de Saúde.

NOME - R.G - INSCRICAO PONTOS
GUILHERME LOPES VILELA - 0048404607-X - 9903241017 

- 301.00
GUILHERME MACIEL DOS SANTOS - 0040737830-3 - 

9901096028 - 348.00
GUILHERME MAIONI DO NASCIMENTO - 0005043334-1 - 

9903351491 - 207.80
GUILHERME MANOEL NERY DE FARIAS - 0033738100-8 - 

9903135438 - 326.40
GUILHERME MARCIAL SANTOS - 0047055541-5 - 

9903154963 - 315.40
GUILHERME MATEUS PAVANI - 0048041070-7 - 

9902255472 - 316.20
GUILHERME MATIAS RIBEIRO PARAISO - 0053250084-2 - 

9903219224 - 261.00
GUILHERME MATTO DE OLIVEIRA - 0042499373-9 - 

9903056988 - 308.20
GUILHERME MELLO ALVES - 0053549485-3 - 9903089550 

- 359.40
GUILHERME MELLO DE TOLEDO - 0052245633-9 - 

9901154010 - 336.00
GUILHERME MENDES DE BARROS OLIVEIRA - -210297768 

- 9903294862 - 296.20
GUILHERME MERTEN AGUIAR - -3101899858 - 9903467791 

- 260.60
GUILHERME MOCCIA SILVA - 0052980062-7 - 9903316009 

- 307.60
GUILHERME MOLINA FORNAZARI PEREIRA - 0045259793-

6 - 9901022156 - 308.20
GUILHERME NEFI DE FARIAS BARBOSA - 0033805635-X - 

9903055817 - 329.80
GUILHERME NUNES SANTOS - 0049607561-5 - 9902011115 

- 302.00
GUILHERME OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA - 0046451449-

6 - 9902316374 - 225.00
GUILHERME OLIVEIRA FONSECA - 0048573836-3 - 

9902337169 - 225.20
GUILHERME OLIVEIRA GETSCH - 0052135055-4 - 

9903325547 - 288.20
GUILHERME OLIVEIRA TOLEDO - 0048541536-7 - 

9901168320 - 230.60
GUILHERME OTAVIO DE SOUZA MOURA - 0042499085-4 - 

9903263797 - 268.00
GUILHERME PONSONI MARQUES DE OLIVEIRA - 

0053819020-6 - 9902347504 - 223.00
GUILHERME RICCI DE PAULA - 0045880847-7 - 9903026612 

- 248.60
GUILHERME RICCI GOMES PIRES - 0047964740-9 - 

9903127303 - 261.60
GUILHERME RODRIGO BORGES - 0010908086-1 - 

9902210525 - 240.80
GUILHERME RODRIGO TACQUES TERRA - 0020506551-9 - 

9903299619 - 306.00
GUILHERME RODRIGUES DA FONSECA - 0036667096-7 - 

9903360091 - 308.80
GUILHERME RODRIGUES LIMA - 0041797829-7 - 

9901023616 - 339.20
GUILHERME RODRIGUES LOPES - 0044259479-3 - 

9901259032 - 263.00
GUILHERME RODRIGUES NOGUEIRA - 0046318362-9 - 

9902153033 - 241.20
GUILHERME SANCHEZ NUNES - 0037422100-5 - 

9903035638 - 283.20
GUILHERME SANTOS ARAUJO - 0048035258-6 - 

9903439224 - 231.00
GUILHERME SATO - 0048483359-5 - 9901059637 - 227.20
GUILHERME SEVERO EDUARDO - 0039049681-9 - 

9903156800 - 376.40
GUILHERME SILVA DE LIRA - 0042562769-X - 9903053334 

- 308.20
GUILHERME SILVA MORAES DE SIQUEIRA - 0033944147-1 

- 9903371190 - 226.80
GUILHERME SILVEIRA MATIAS - 0042633379-2 - 

9903503941 - 331.80
GUILHERME SOARES RIBEIRO - 0007347862-6 - 

9902188660 - 319.20
GUILHERME UCHOAS PEREIRA - 0041364228-8 - 

9903636178 - 214.20
GUILHERME VASCONCELOS PEREIRA - 0048885033-2 - 

9902309297 - 201.00
GUILHERME VELOSO - 0040655566-7 - 9901253824 - 

310.00
GUILHERME VINICIUS DA SILVA - 0047902143-0 - 

9902309599 - 386.40
GUILHERME VINICIUS MALTA DE SOUZA - 0032192157-4 - 

9902262657 - 290.00
GUILHERME VINICIUS VIANA HIRATA - 0009873646-8 - 

9902000199 - 227.20
GUILHERME WINCKLER MAZINI - 0055032385-5 - 

9901194577 - 323.00
GUILHERME ZANITTI - 0040762778-9 - 9901204483 - 

294.40
GUSTAV FRIEDRICH WILHELM MORAES SCHWARZ - 

0039537574-5 - 9903004155 - 323.80
GUSTAVO AMARAL PEREIRA - -5580886 - 9902259290 - 

307.20
GUSTAVO ANDRE CAVALLINI GIRARDI - 0042401399-X - 

9901011537 - 370.80
GUSTAVO APARECIDO DE ABREU BUENO - 0040359024-3 

- 9901261231 - 277.00
GUSTAVO BADIALI GARCIA - 0047943631-9 - 9901078356 

- 334.60
GUSTAVO BALDO - 0042153553-2 - 9901054201 - 307.40
GUSTAVO BARBOSA DE ARAUJO - 0041786182-5 - 

9903472647 - 319.00
GUSTAVO BENEDETTI - 0056915784-5 - 9903369129 - 

336.40
GUSTAVO BERNHARD MELGES - 0050421241-2 - 

9901154125 - 259.60
GUSTAVO BEVILACQUA SANTANA - 0039673237-9 - 

9903307719 - 283.00

GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES - 0056291236-8 - 
9902180227

GABRIEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA DA SILVA - 0043965599-
7 - 9903228843

GABRIEL DE PAULA SANTOS - 0048370363-1 - 9903107965
GABRIEL DE PAULO COCHI - 0041007880-3 - 9901000632
GABRIEL DE SOUZA LIMA - 0042880764-1 - 9903481921
GABRIEL DE SOUZA MIRALHA - 0041195045-9 - 9902334143
GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA - 0054498294-0 - 

9903089240
GABRIEL DECRESCI - 0048108579-8 - 9903551032
GABRIEL DO COUTO MISSUCA - 0057118982-9 - 

9901051261
GABRIEL DONIZETE DA SILVA SOARES - 0050131799-5 - 

9901160257
GABRIEL DOS SANTOS - 0047143063-8 - 9902020840
GABRIEL DOS SANTOS NEVES - 0040486567-7 - 9903076377
GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA SILVA - 0048842963-8 - 

9903274187
GABRIEL DUARTE EVANGELISTA - 0044946604-8 - 

9903542319
GABRIEL ELIDIO DE SA - 0028844937-4 - 9903537781
GABRIEL EREDIA AIELLO GAZOLA - 0049969745-5 - 

9902072297
GABRIEL ERNESTO FERREIRA SILVA - 0043630438-7 - 

9903192750
GABRIEL FERNANDES DE FREITAS - 0047050650-7 - 

9902272725
GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA - 0039095661-

2 - 9903541240
GABRIEL FERREIRA AVILA - 0050979585-7 - 9903236170
GABRIEL FERREIRA DANTAS - 00039313992-X - 

9903665755
GABRIEL FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS - 

00047341014-X - 9903181731
*GABRIEL FRANCISCO ALCALDE PIMENTEL - 0039719698-

2 - 9901007734
GABRIEL FREIRES DE JESUS - 0053041461-2 - 9903020274
GABRIEL GERMANO GONCALVES - 0044972112-7 - 

9903540715
GABRIEL GOIS COSTA - 0049821000-5 - 9902246430
GABRIEL GOMES DA CRUZ - 0052405694-8 - 9903032337
GABRIEL GRIGIO NASCIMENTO SANTANA - 0049149141-

4 - 9903437183
GABRIEL GUIMARAES CASTILHO - 0042038941-6 - 

9901236946
GABRIEL HENRIQUE BARRETO DA COSTA - 0042034320-

9 - 9903348105
GABRIEL HENRIQUE CORREA DA SILVA - 0040509946-0 - 

9903651665
GABRIEL HENRIQUE GONCALVES PARDIM - 0052294387-

1 - 9902103516
*GABRIEL HENRIQUE NOGUEIRA PAROLIN - 0049355341-

1 - 9903383091
GABRIEL HENRIQUE RESTA DOS SANTOS - 0039137895-

8 - 9901169122
GABRIEL HILARIO DOS SANTOS - 0049629553-6 - 

9903580210
GABRIEL IEZER MENDES DE OLIVEIRA SILVA - 0054137373-

0 - 9902153432
*GABRIEL JORDAN SHINOMYA DE CASTRO - 0035366320-

7 - 9901083970
GABRIEL JOSE DE FREITAS OLIVEIRA - 00037454444-X - 

9903008835
GABRIEL JUNIOR DA SILVA CIPRIANO - 0050479272-6 - 

9902188988
GABRIEL JUSTINO ALEXANDRE - 0037583777-2 - 

9903001725
GABRIEL LACERDA DA SILVA - 00017723569-7 - 

9903575241
GABRIEL LEMES NUNES - 0044382546-4 - 9903193080
GABRIEL LUCAS DA SILVA - 0038984890-6 - 9903254348
GABRIEL LUCAS OLIVEIRA - 0041632074-0 - 9902145626
GABRIEL LUCIO DE ANDRADE - 0050196632-8 - 

9903277526
GABRIEL LUIZ DE OLIVEIRA - 00047034281-X - 9903423670
GABRIEL LUIZ OLIVEIRA FERRO - 0037392733-2 - 

9903305201
*GABRIEL MAGALHAES MELLO - -1331725119 - 

9902063727
GABRIEL MARCIO ALVES DE SA - 0052795512-7 - 

9903340708
GABRIEL MARCUCCI FERNANDES - 0045667564-4 - 

9902193027
GABRIEL MARTINS LOUREIRO - 0052690765-4 - 

9903072177
GABRIEL MARTINS PRETE E SILVA - 0039901577-2 - 

9903062473
GABRIEL MATURANA FEITOSA - 0037424121-1 - 

9903542432
GABRIEL MEIRELES DE MELO - 0050535348-9 - 9902172224
GABRIEL MOSCARDINI ALONSO - 0048612868-4 - 

9902237814
GABRIEL MOURA GONCALVES DA ROCHA - 0024504985-

3 - 9903000273
GABRIEL NASCIMENTO RODRIGUES - 0038615744-3 - 

9903446646
GABRIEL NAVARINSKI DE LIMA SOUSA - 0036665504-8 - 

9902253410
GABRIEL NAVARRO DE ANDRADE PERES - 0038913666-

9 - 9902303612
GABRIEL ONESIMO DE MELLO SALES DOS SANTO - 

0036556225-7 - 9903253414
GABRIEL ORMIERES - 0052615269-2 - 9902046741
GABRIEL PIERO FIORE MONZON - 0047796109-5 - 

9902192667
GABRIEL PIMENTEL DELLA TORRE - 0045289496-7 - 9903224023
GABRIEL PINHEIRO PAES FERRO - 0049932037-2 - 

9901207164
GABRIEL PUGLIESE MARTINS - 0043447501-4 - 9903100731
GABRIEL PUPO CORREA NETTO LOPES - 0012980151-0 - 

9903022480
GABRIEL RAAMA DE OLIVEIRA - 0045041271-4 - 

9903278077
GABRIEL RAMOS RESENDE - 0021300134-0 - 9903231364
GABRIEL RIBAS DE ARAUJO - 0049703564-9 - 9902344610
GABRIEL RIBEIRO SILVA - 00048815800-X - 9902186969
GABRIEL RICARDO DOS SANTOS - -467943217 - 

9901019929
GABRIEL ROBERTO ALEGRE VIEIRA DOS SANTOS - 

0044650739-8 - 9902140012
GABRIEL ROCHA FONSECA PAIVA - 0058041745-1 - 

9903361985
GABRIEL RODRIGUES ALBUQUERQUE - 0037288915-3 - 

9903594696
GABRIEL RODRIGUES GAMA - 0044893359-7 - 9902067269
GABRIEL SACCOMAM FREIRE - 0048649847-5 - 9903359549
GABRIEL SANCHES DA SILVA - 0040260204-3 - 9903338894 

========================================
===================

TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS..............118
* Aprovado(a) em face de liminar referente ao processo nº 

1002705-96.2017.8.26.0053.

Publicação do Resultado Preliminar das solicitações de 
isenção/redução de taxa de inscrição - 03/06/2017

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Pre-
liminar das solicitações de isenção/redução de taxa de inscrição 
- 06 a 08/06/2017

Publicação do Resultado das solicitações de isenção/redu-
ção de taxa de inscrição - 15/06/2017

Último dia para pagamento da taxa de inscrição - 
27/06/2017

Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das 
vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos pedidos de 
atendimento especial - 01/07/2017

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado 
Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas 
com deficiência e dos pedidos de atendimento especial - 03 a 
05/07/2017

Publicação do Resultado Definitivo das solicitações das 
vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos pedidos de 
atendimento especial - 12/07/2017

Publicação do Edital de convocação das provas e divulgação 
do comprovante definitivo de inscrição com informações sobre 
os locais - 15/07/2017

Realização das provas objetivas (previsão: turno da tarde) 
- 23/07/2017

Publicação do Gabarito Preliminar da prova objetiva e divul-
gação dos candidatos habilitados - 27/07/2017

Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito Preli-
minar da prova objetiva - 28/07 a 01/08/2017

Publicação do Gabarito Definitivo da prova objetiva, do 
Resultado Preliminar e da convocação para Perícia Médica (can-
didatos que se declaram com deficiência) - 12/08/2017

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado 
Preliminar - 14 a 16/08/2017

Realização da Perícia Médica (candidatos que se declaram 
com deficiência) - 21/08/2017

Publicação do laudo da Perícia Médica - 23/08/2017
Constituição de junta médica no caso de constatação de 

inaptidão no exame anterior - 28/08/2017
Indicação de profissional pelo candidato para participar da 

junta médica - 28/08/2017
Publicação da convocação para o reexame pela junta 

médica - 30/08/2017
Realização do reexame pela junta médica - 01/09/2017
Publicação da conclusão da junta médica - 05/09/2017
Publicação do Resultado Final - 07/09/2017
Publicação da homologação - 14/09/2017

 SEGURANÇA PÚBLICA

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

 COMANDO GERAL
 Diretoria de Pessoal
 Comunicado nº DP-88/323/17
A Diretora de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo torna público os resultados dos candidatos da turma 18, 
APROVADOS na Etapa dos Exames de Saúde, realizado em 22-5-
17, de acordo com o Edital nº DP-2/321/16, para provimento de 
cargos de Soldado PM de 2ª Classe.

Os candidatos aprovados foram cientificados a compa-
recer às 13h30 do dia 26-5-17, na ESSgt (Escola Superior de 
Sargentos), sito na Av. Condessa Elizabeth de Robiano, nº 750, 
Bairro Tatuapé, São Paulo/SP, a fim de realizarem os Exames 
Psicológicos.

NOME - R.G - INSCRICAO
EMILSON JUNIO NOGUEIRA ARAUJO - -18594827 - 

9901235460
FRANCISCO CLECIO AMARAL RABELO - 00053519092-X 

- 9903106560
FRANCISCO EDILSON DOS SANTOS JUNIOR - 0004190174-

2 - 9902205360
FRANCISCO FELIPE DE MATOS MOTA - 00039845665-3 - 

9903711196
FRANCISCO ISMAEL PAIVA DA SILVA - 0053149328-3 - 

9903241025
FRANCISCO JORDAO NETO - 0044984395-6 - 9901022970
FRANCISCO JULIO SGADARI JUNIOR - 0054909231-6 - 

9903452565
FRANCISCO NAVARRO - 0048710152-2 - 9902200341
FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA - 0040926836-7 - 

9903607666
FRANK MIGUEL CORREIA ALCANTARA DE SOUZA - 

0036450302-6 - 9903154041
FRANKEL OLIVEIRA DE LIMA - 00047907804-X - 

9903256090
FRANKLIN BEZERRA DA SILVA - 0142221210-6 - 

9902356953
FREDERICO BECHILIA CRUZ - 0038722927-9 - 9903532011
*FREDERICO LUCAS DOS SANTOS PAULA - 0043335028-

3 - 9903698114
GABRIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA - -19359139 - 9901195077
GABRIEL ALVES RODRIGUES TEIXEIRA - -14328761 - 

9901103423
GABRIEL AMARO STANZANI RODRIGUES - 0047675782-

4 - 9901165372
GABRIEL ANTONIO DE SOUZA - -3492561 - 9903140938
GABRIEL ANTONIO VENDRAMEL AUGUSTO - 0044365633-

2 - 9901220446
GABRIEL ARAUJO GONCALVES - -4107634596 - 

9903195392
GABRIEL ASCENCIO CAMPANARO DIAS - 0052121056-2 

- 9901175394
GABRIEL AVELAR - 00037290502-X - 9903165248
GABRIEL BATISTELA DE SOUZA - 0047734529-3 - 

9901005650
GABRIEL BENEDETTI - 0042331070-7 - 9903555585
GABRIEL BESSA VASCONCELLOS - 0052376305-0 - 

9903398765
GABRIEL BRITO DA SILVA - 0050254142-8 - 9903667677
GABRIEL BUOSO BRAGA - 00046850705-X - 9901052500
GABRIEL CAGLIARI FERNANDES DIAS - 0002314605-2 - 

9901185292
GABRIEL CALORE RAZZA - 0038499617-6 - 9901033603
GABRIEL CAMARGO DE OLIVEIRA - 0036961388-0 - 

9903045056
GABRIEL CARIOCA DE CAMPOS - 0039130679-0 - 

9903367509
GABRIEL CASSIANO DE PAULA - 0036626158-7 - 

9901005103
GABRIEL CESAR NORA SOARES - 0044234714-5 - 

9901040758
GABRIEL CORREIA BARBOSA - 0047191976-7 - 9903183130
GABRIEL DA SILVA GARCIA - 0046818175-1 - 9901175467
GABRIEL DA SILVA SANTOS - 0044803289-2 - 9901072692
GABRIEL DAVID ANDRADE DE SIQUEIRA - 0043501721-

4 - 9901252771
GABRIEL DE ALMEIDA LORENTI - 0042080437-7 - 

9901060104
GABRIEL DE BRITO PEDRO - 00041897634-X - 9902329727
GABRIEL DE FREITAS GOMES - 0050679566-4 - 9903525368
GABRIEL DE LIMA MONTEIRO - 0038357661-1 - 9903156559

Técnico de Laboratório
Realizações de exames laboratoriais.
Técnico de Radiologia
Organizar equipamento, sala de exame e material. Averiguar 

condições técnicas de equipamentos e acessórios. Calibrar apare-
lhos nos seus padrões determinados. Averiguar a disponibilidade 
de material para exame. Realizar os procedimentos radiológicos 
e radioterápicos. Executar o tratamento radioterápico de acordo 
com as especificações da ficha técnica e rotina do atendimento 
estabelecido, efetuar as correções de campos de irradiação, 
mantendo de forma adequada à tatuagem de identificação nos 
pacientes. Receber, orientar e posicionar o paciente para dar 
início ao tratamento radioterápico. Participar em conjunto com 
o médico radioterapeuta e o físico médico sobre o planejamento 
e programação do tratamento. Conferir os cálculos da progra-
mação antes do início do tratamento. Registrar a execução dos 
procedimentos em livro específico e na ficha técnica do paciente. 
Operar os painéis de controle dos aparelhos de tratamento 
radioterápicos. Participar da feitura das máscaras nos pacientes 
e na confecção de colimadores de liga de Cerobend. Comunicar 
o médico sobre a evolução do tratamento radioterápico. Manter 
sempre em ordem os aparelhos de radioterapia, bem como ano-
tar em livro próprio qualquer defeito ou problema que ocorrer 
com o aparelho de terapia. Instruir o paciente sobre a prepa-
ração para o exame. Obter informações do paciente. Orientar o 
paciente. Trabalhar com biossegurança. Providenciar limpeza e 
assepsia da sala e dos equipamentos. Paramentar-se. Usar EPI. 
Oferecer recursos de proteção a outros profissionais presentes e 
acompanhantes. Usar dosímetro. Cumprir procedimentos admi-
nistrativos. Respeitar hierarquia do Serviço de Radioterapia e do 
Hospital. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

ANEXO IV
Das condições específicas e ajudas técnicas disponíveis aos 

candidatos com deficiência
As seguintes condições específicas e ajudas técnicas poderão 

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

Ao candidato com deficiência visual:
- Prova impressa em caracteres ampliados, indicando o 

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

a prova ser gravada em áudio;
- Prova impressa em Braile;
- Utilização de computador com software de leitura de tela 

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

- Lente de aumento do Windows (ampliação);
- Narrador do Windows (leitor de tela).
Ao candidato com deficiência auditiva:
- 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;

- Autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a 
inspeção e aprovação da Comissão Especial de Concurso Públi-
co, com a finalidade de garantir a lisura do concurso.

Ao candidato com deficiência física:
- Mobiliário adaptado e espaços adequados para a reali-

zação da prova;
- Designação de fiscal para auxiliar no manuseio da prova e 

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

lações relacionadas ao certame.
ANEXO V
Requerimento de isenção/redução de taxa de inscrição
Nome completo:_______________________________
CPF nº ___________________, RG: ________________, 

UF emissor: ____, Data de nascimento: _______
Função-Atividade: _______________________________
Endereço: ____________________________________
Númer Complemento:___________________________
Bairro:________Cidade:________Estado:___________
CEP:_____________
Telefone:_________Celular:__________
E-ail:________________________________________
Declaro que me enquadro na situação a seguir:
Lei Estadual nº 12.147/05
Lei Estadual nº 12.782/07
A documentação necessária para a solicitação da isenção/

redução da taxa de inscrição deve ser entregue no período de 
29/05/2017 e 30/05/2017, de acordo com informações dispostas 
no item 18 do Capítulo III.

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua 
expressa concordância em relação ao enquadramento de sua 
situação, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso 
de não homologação de sua situação, por ocasião da realização 
da análise documental comprobatória.

As informações aqui prestadas, bem como a documenta-
ção que deverá acompanhar esta declaração, são de inteira 
responsabilidade do(a) candidato(a), que poderá responder 
judicialmente em caso de apresentação de dados comprova-
damente falsos.

(Cidade/UF)____________, _____ de _________de 2017.
Assinatura do(a) Candidato(a)
ANEXO VI
Requerimento de inclusão e uso do "nome social"
Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 17 de março 

de 2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar a 
inclusão e uso do "nome social" para tratamento, mediante o 
preenchimento desse requerimento.

Eu, __________________________________
CPF nº _________________________, RG: 

______________________, UF emissor: ____, Data de nas-
cimento: ___________,

Candidato(a) inscrito(a) no Concurso Público do Iamspe, 
para a função-atividade solicito a inclusão e uso do “nome soci
al”______________________________________

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara 
sua expressa concordância em relação ao enquadramento de 
sua situação.

As informações aqui prestadas, são de inteira responsabi-
lidade do(a) candidato(a), que poderá responder judicialmente 
em caso de apresentação de dados comprovadamente falsos.

Esse requerimento deverá ser enviado para o endereço 
eletrônico contato@quadrix.org.br até as 18 horas do último dia 
de inscrições do concurso. Não serão consideradas solicitações 
extemporâneas.

(Cidade/UF)__________________________, ______ de 
_____________________ de 2017.

________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
ANEXO VII
Do Cronograma
* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no 

cronograma será divulgada por meio de comunicado oficial no 
endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br

EVENTOS - DATAS
PROVÁVEIS *
Publicação do edital de abertura - 24/05/2017
Período de inscrições - 29/05 a 26/06/2017
Prazo para solicitações das vagas reservadas às pessoas 

com deficiência e dos pedidos de atendimento especial - 29/05 
a 26/06/2017

Prazo para Solicitações de isenção/redução de taxa de 
inscrição - 29 e 30/05/2017

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 24 de maio de 2017 às 02:59:14.
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