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a Unidade, incluindo a Produtividade Médica no valor de até 
R$ 2.010,00 (Dois mil e dez reais), conforme legislação vigente.

* Vencimentos: no valor apresentado está incluso Salário 
Base e Gratificação Executiva de acordo com legislação espe-
cífica.

5 - Serão reservados 5% dos contratos do presente certame 
para pessoas com deficiência nos termos da Lei Complementar 
nº 683 de 18.09.92 e nº 932 de 08/11/02, desde que o número 
de contratos atinja o percentual aqui estabelecido.

DAS INSCRIÇÕES:
6 - São requisitos para inscrição:
6.1 – ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prer-

rogativas do Artigo 12 da Constituição Federal;
6.2 – estar em gozo de boa saúde física e mental;
6.3 – não ser portador de deficiência incompatível com o 

exercício da atividade a ser desempenhada;
6.4 – possuir 18 anos completos;
6.5 – possuir registro no Conselho Regional de Medicina 

- CRM;
6.6 – possuir Residência Médica Completa em programa 

credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), na especialidade para qual concorre ou;

6.7- Possuir Título de Especialista emitido pela Associação 
Médica Brasileira (AMB), ou Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM) na especialidade para a qual concorre;

6.8 - quando do sexo masculino, haver cumprido as obriga-
ções com o serviço militar;

6.9 – estar quite com a justiça eleitoral;
6.10 – ter boa conduta;
6.11 – não exercer cargo, emprego ou função pública na 

Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso 
XVI do Artigo 37 da Constituição Federal e incisos XVIII do Artigo 
115 da Constituição Estadual.

7– No ato da inscrição o candidato ou seu procurador, 
deverá preencher a ficha de inscrição, entregando:

7.1 – Cédula de Identidade, CPF e Carteira do Conselho 
Regional de Medicina (originais e cópias que serão autenticadas 
pelo agente responsável pela banca de inscrição, ficando as 
cópias retidas na unidade).

7.2 – Currículo, conforme modelo anexo, com documentos 
comprobatórios;

7.3 – Não haverá devolução dos currículos entregues pelos 
candidatos.

7.4 – Não serão aceitos os currículos que não atenderem ao 
modelo especificado no presente edital.

8 – Não será realizada a inscrição de candidato que não 
apresentar os documentos exigidos no item 6.

9 – A não comprovação dos documentos constantes do item 
5, por ocasião da escolha de vagas, implicará na eliminação do 
candidato e da anulação de todos os atos decorrentes da sua 
inscrição no processo seletivo.

9.1 – Os documentos apresentados deverão estar em perfei-
tas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza;

9.2 – Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros 
documentos diferentes dos acima definidos, inclusive carteiras 
funcionais;

9.3 – No caso de inscrição por procuração, devem ser apre-
sentados o original, além da cópia do instrumento do mandato 
a qual ficará retida na Unidade, o documento de identidade do 
procurador e serem satisfeitas as exigências constantes nos 
itens 6 e 8.

10 – Não serão recebidas inscrições por via postal, fax-
símile ou via Internet.

DA ANÁLISE CURRICULAR
11 – O Processo Seletivo Simplificado constará de:
11.1 – Análise Curricular;
11.2 – A análise curricular terá caráter eliminatório.
DA SELEÇÃO, HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO.
12 – Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos na avaliação cur-
ricular.

DA ANÁLISE E JULGAMENTO DO CURRÍCULO
13 – Ao currículo serão atribuídos até no máximo 30 (trinta) 

pontos, na seguinte conformidade:
- Doutorado
Valor Máximo = 6,0 pontos;
- Mestrado
Valor Máximo = 5,0 pontos;
- Curso(s) de Especialização referente à especialidade para 

a qual concorre, com carga horária mínima de 360 horas-aula 
(essa certificação difere do Título de Especialista solicitado como 
pré-requisito):

- 2,00 ponto por curso
Valor Máximo = 4,0 pontos.
- PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SIM-

PÓSIOS APÓS A FORMAÇÃO (nos últimos 05 anos):
- 1,00 ponto por evento
Valor Máximo = 3,0 ponto
- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
- Experiência profissional na especialidade para a qual con-

corre, de no mínimo 01 ano, na seguinte conformidade:
a) no caso de servidores, o atestado ou a declaração pública 

deverá ser assinado pelo Diretor da Unidade em papel timbra-
do, da instituição na qual o servidor se encontra atualmente 
subordinado, com os respectivos carimbos, relacionando todas 
as atividades desempenhadas.

b) no caso de não servidores, terá que ser apresentado 
obrigatoriamente, o atestado ou a declaração assinada pelo 
responsável legal da instituição, em papel timbrado da empresa 
ou com declaração da razão social, relacionando todas as 
atividades desempenhadas ou registro em Carteira de Trabalho 
e Previdência Social;

c) no caso de profissional AUTÔNOMO, o atestado ou a 
declaração informando o período e a espécie do serviço realiza-
do, que deverá ser assinada pelo próprio profissional, mediante 
apresentação de comprovante/recibo de prestação de serviços, 
ou comprovante de pagamento da Previdência Social, ou com-
provante de pagamento de ISS ou recibos de pagamento de 
autônomos (RPA); atestando a respectiva experiência e tempo 
de serviço na especialidade, conforme as atribuições do cargo:

- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
2,0 pontos por ano
Valor Máximo = 12,0 pontos
14 – Os candidatos habilitados serão classificados de 

acordo com a nota final e a lista para contratação obedecerá 
rigorosamente a ordem de classificação, dentro do prazo de 
validade do Processo Seletivo.

15 – Em caso de empate, a classificação resolver-se-á, favo-
ravelmente, ao candidato que tiver pela ordem:

15.1 – escolaridade mais compatível;
15.2 – maior tempo de experiência;
15.3 – maior grau de escolaridade;
15.4 – maiores encargos de família;
15.5 – graduação ou especialidade;
15.6 – maior idade.
16 - Com relação ao item anterior, quando algum candidato, 

dentre os empatados na ordem de classificação, tiver idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, dar-se-á preferência ao 
de maior idade, nos termos da Lei Federal nº. 10.741, de 1º de 
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

17 - O prazo de validade improrrogável do presente Proces-
so Seletivo Simplificado será de 01 (um) ano a partir da data de 
publicação da Classificação Final, ou antes, de findo este prazo, 

Médico I na especialidade Clínica Médica, para o Conjunto 
Hospitalar do Mandaqui.

As inscrições serão recebidas até 24/04/2015 (exceto sába-
dos, domingos e feriados), no horário das 10:00 às 15:00 horas, 
no Serviço de Recursos Humanos, do respectivo Hospital, sito 
à Rua Voluntários da Pátria nº 4301 – Mandaqui – São Paulo.

Ficam mantidas as Instruções do Processo Seletivo Simplifi-
cado – Edital 010/2015, publicadas no Diário Oficial do Estado 
de 20/02/2015 - Seção I, pág. 145.

 UNIDADE: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: INFECTOLOGIA
I.E. Nº 003/2014
EDITAL Nº 029/2015
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
O Conjunto Hospitalar do Mandaqui, da Coordenadoria de 

Serviço de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, por meio 
da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para o 
presente certame, torna público o Resultado da Avaliação dos 
Títulos, do Concurso Público para o(s) cargo(s) de Médico I na 
especialidade Infectologia.

De acordo com o artigo 14, do Decreto nº 21.872/84, e con-
forme estabelecido no edital de Abertura de Inscrição, o prazo 
para o pedido de Revisão de Notas é de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir desta publicação, mediante requerimento 
dirigido a Comissão Especial de Concurso Público, digitado em 
duas vias (original e cópia), conforme modelo contido no site da 
Coordenadoria de Recursos Humanos, http://www.saude.sp.gov.
br/resources/crh/concursos/candidato/impressos-de-concurso-
declaracoes-requerimentos-etc./recurso_para_candidato_-_
questionamento_de_prova.pdf e entregues e protocolados na 
unidade detentora do certame, situada na Gerência de Recursos 
Humanos – Núcleo de Recrutamento e Seleção – Próximo ao 
Prédio Dose Certa na Rua Voluntários da Pátria, nº 4301 - Man-
daqui no horário das 10:00 às 15:00 horas.

Cada questionamento ou item a ser interposto deverá ser 
apresentado em folha separada, com argumentação lógica e 
consistente, contendo a devida identificação do candidato.

PONTOS ATRIBUÍDOS AOS TÍTULOS
Nº inscrição – Nome – RG – Nota dos Títulos
001 – Nivia Torres dos Santos – 44.409.046-0 – 00,00;
002 – Fernanda Bianchi dos Santos Pedrosa – 34.908.369-

1 – 00,00;
003 – Leonel Furtado Campos – 55.630.716-1 – 00,00;
004 – Ricardo Cantarim Inacio – 27.011.260-1 – 04,00;
005 – Matheus Schmidt Gomes de Oliveira – 37.942.886-

6 – 00,00;
006 – Janaina Maria da Rocha Leite – 25.012.597-3 – 

00,00;
007 – Luiz Taveira dos Santos – 54.512.878-X – 04,00;
008 – Camila Rodrigues – 27.453.277-3 – 05,00;
009 – Juliana Oliveira da Silva – MG-10.930.343 – 01,00.

 HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR OSWALDO 
BRANDI FARIA - MIRANDÓPOLIS
 PORTARIA DO DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II - Nº 010 de 

23/03/2015
O Diretor Técnico de Saúde II, Hospital Estadual “Dr. Oswal-

do Brandi Faria” de Mirandópolis, da Coordenadoria de Serviços 
de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, em atendimento 
ao estabelecido no artigo 7º do Decreto - 54.682, de 13/08/09 e 
Instrução Normativa UCRH - 002/09, resolve:

Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Especial de Contrata-
ção por Tempo Determinado para fins de execução de Processos 
Seletivos Simplificados, para contratação temporária no cargo 
de Médico I, nas Especialidades de Otorrinolaringologia, Pedia-
tria e Urologia, desta Instituição.

Artigo 2º - A Comissão instituída pelo Artigo 1º será com-
posta pelos membros abaixo relacionados:

Titulares / Suplentes
A – Presidente que coordenará os trabalhos:
- EDUARDO HERREROS – RG 21.960.445-9 – Chefe de 

Saúde II / NILSON SILVEIRA LISBOA – RG. 13.322.245 – Diretor 
Técnico de Saúde I

B – Representantes da área de Recursos Humanos:
- CLÁUDIA ELIANE DOS SANTOS – RG 22.257.082– Diretor 

I – Serviço de Administração / JOSEFA FEITOSA DE SOUZA MECA 
– RG. 13.377.530- Chefe I – Seção de Pessoal

C – Representante da área relativa ao cargo/classe:
- PAULO ROBERTO DOS SANTOS – RG.18.357.597 – Encarre-

gado de Saúde II / MAURÍCIO TOSHIHARU MIFUNE – 9.316.683 
- Encarregado de Saúde II.

Artigo 3º - A Comissão desenvolverá seus trabalhos, obe-
decendo aos preceitos legais e regulamentares de contratações 
por tempo determinado.

Artigo 4º - A Comissão será responsável pela elaboração do 
Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado, definição 
dos pré-requisitos, atribuições, critérios de avaliação, análise 
das avaliações, julgamento e decisão de recursos e pedidos de 
revisão quando ocorrer; sendo responsável pela divulgação e 
quaisquer informações que sejam solicitadas no que se referem 
ao Processo Seletivo em questão, em todas as suas fases, bem 
como na ocorrência de casos excepcionais.

Artigo 5º - Os membros designados pelo Artigo 2º desenvol-
verão as atividades sem prejuízo das atribuições de seus cargos.

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL “DR. OSWALDO BRANDI 

FARIA” DE MIRANDÓPOLIS.
EDITAL Nº 07/2015
CATEGORIA: MÉDICO I – ESPECIALIDADE: OTORRINOLA-

RINGOLOGIA
A Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de 

Estado da Saúde, por meio da Comissão Especial de Contrata-
ção por Tempo Determinado, visando atender as determinações 
contidas na Lei Complementar nº 1093, de 16/07/2009, em seu 
Artigo 2º, inciso II, devidamente autorizado pelo Excelentíssimo 
Senhor Governador, em despacho de 03/09/2009, publicado 
no D.O.E. de 04/09/2009, objetivando suprir necessidades de 
pessoal perante a contingência que desgarra da normalidade 
das situações cujo atendimento do serviço, reclama satisfação 
imediata e seqüenciada, incompatível com o regime normal de 
concursos, TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO para contratação por tempo determinado 
de 01 (UMA) (vaga) na classe de MÉDICO I (especialidade de 
OTORRINOLARINGOLOGIA) para o Hospital Estadual “Dr. Oswal-
do Brandi Faria” de Mirandópolis.

1 - O presente Processo Seletivo obedece às regras expres-
sas na Resolução SS nº 135 de 10, publicada a 12/09/2009 e 
Instrução Normativa – UCRH nº. 02/2009 de 21, publicada á 
22/09/2009.

2 - As inscrições serão realizadas no período de 06/04/2015 
á 28/04/2015 das 10:00 as 16:00 horas, na Seção de Pessoal do 
respectivo Hospital, sito à rua Av. Dr. Raul da Cunha Bueno,585 
– Centro – Mirandópolis/SP.

3 - As contratações serão preenchidas em caráter tem-
porário, com base na aludida Lei Complementar, pelo período 
de até 12 (doze) meses, ou até que os cargos correspondentes 
sejam providos, respeitando o limite estabelecido no Padrão de 
Lotação da respectiva Coordenadoria.

4 - Os vencimentos iniciais referentes à classe de MÉDICO I 
em Jornada Básica de Trabalho Médico-Odontológica (12 horas 
semanais), correspondem à R$ 1.590,00* (Hum mil e quinhentos 
e noventa reais) acrescidos de demais benefícios de acordo com 

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

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 07 / 04 / 2015
HORÁRIO: 10:00h
LOCAL: HOSPITAL GERAL “DR. ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA” 

DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
ENDEREÇO: Av. Deputado Emílio Carlos, nº 3000 – 1º andar 

– Sala de Reuniões – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
NOME – R.G.- CLASSIFICAÇÃO
FAGGNER AMARAL – 34117629-1 SP – 19º
JOANITA APARECIDA CARNAZ BENINCASA – 15457030-

8-SP – 20º
LISSA TOMIYAMA SUGUIMOTO – 29773027-7-SP – 21º
ALESSANDRA POLI DE OLIVEIRA – 41740641-1-SP – 22º
RENATA SANTORO BONIFÁCIO – 30543290-4-SP – 23º
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MARTINS – 16627604-

2 – 24º
RELAÇÃO DE VAGAS/REGIME JURIDICO: 01 cargo efetivo.
LOCAL DE TRABALHO: HOSPITAL GERAL “DR. ÁLVARO 

SIMÕES DE SOUZA” DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
ENDEREÇO: Av. Deputado Emílio Carlos, nº 3000 – Vila Nova 

Cachoeirinha – São Paulo – SP
RELAÇÃO DE VAGAS/REGIME JURIDICO: 01 cargo efetivo.
LOCAL DE TRABALHO: CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA 

EM SAÚDE MENTAL “PHILIPPE PINEL”
ENDEREÇO: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, nº 5214 – 

Pirituba – São Paulo – SP
 DESPACHO DO COORDENADOR DE 24/03/2015
À vista do relatório apresentado, HOMOLOGO o Concurso 

Público para provimento do cargo de AGENTE TÉCNICO DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BIOLOGISTA, para o HOSPITAL ESTADU-
AL “DR. ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA” DE PRESIDENTE PRU-
DENTE, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria 
de Estado da Saúde, com validade de 02 (dois) anos, conforme 
estabelecido em Instruções Especiais nº 02/2014 do Edital de 
Abertura de Inscrição.

À vista do relatório apresentado, HOMOLOGO o Concurso 
Público para provimento do cargo de AUXILIAR DE LABORA-
TÓRIO, para o HOSPITAL ESTADUAL “DR. ODILO ANTUNES 
DE SIQUEIRA” DE PRESIDENTE PRUDENTE, da Coordenadoria 
de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, com 
validade de 02 (dois) anos, conforme estabelecido em Instruções 
Especiais nº 02/2014 do Edital de Abertura de Inscrição.

À vista do relatório apresentado, HOMOLOGO o Concurso 
Público para provimento do cargo de TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO, para o HOSPITAL ESTADUAL “DR. ODILO ANTUNES 
DE SIQUEIRA” DE PRESIDENTE PRUDENTE, da Coordenadoria 
de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, com 
validade de 02 (dois) anos, conforme estabelecido em Instruções 
Especiais nº 02/2014 do Edital de Abertura de Inscrição.

À vista do relatório apresentado, HOMOLOGO o Concurso 
Público para provimento do cargo de AGENTE DE SAÚDE (AUXI-
LIAR DE FARMACÊUTICO), para o HOSPITAL ESTADUAL “DR. 
ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA” DE PRESIDENTE PRUDENTE, da 
Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da 
Saúde, com validade de 02 (dois) anos, conforme estabelecido 
em Instruções Especiais nº 02/2014 do Edital de Abertura de 
Inscrição.

À vista do relatório apresentado, HOMOLOGO o Concurso 
Público para provimento do cargo de ENFERMEIRO, para o 
HOSPITAL ESTADUAL “DR. ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA” 
DE PRESIDENTE PRUDENTE, da Coordenadoria de Serviços de 
Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, com validade de 02 
(dois) anos, conforme estabelecido em Instruções Especiais nº 
02/2014 do Edital de Abertura de Inscrição.

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
 CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I, especialidade: CIRURGIA 

GERAL
I.E.: 001/2011
EDITAL: 027/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
A Comissão Especial de Concurso público, autorizada pela 

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, da Secretaria de 
Estado da Saúde e instituída por meio da Portaria nº 42, publi-
cada no D.O.E. de 14/10/2011, CONVOCA os candidatos habi-
litados no CONCURSO PÚBLICO de Médico I na especialidade 
CIRURGIA GERAL, realizado para o CONJUNTO HOSPITALAR DO 
MANDAQUI, a comparecerem em data e local abaixo mencio-
nados, a fim de manifestarem interesse pelas vagas oferecidas.

O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes 
do horário estabelecido neste edital, munido de documento 
original e cópia do RG. Na impossibilidade de seu compareci-
mento, poderá fazer-se representar por procurador legalmente 
constituído.

No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o 
original do instrumento do mandato, além do documento de 
identidade do procurador.

As vagas que surgirem até a data da convocação para a 
anuência serão oferecidas aos candidatos presentes no momen-
to da escolha.

O candidato que não estiver presente no momento da 
chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não 
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e 
ainda haja vaga.

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

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 07/04/2015
HORÁRIO: 12:30 horas
LOCAL: Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros – 

UGA IV – Serviço de Recursos Humanos
LOCAL: Avenida Celso Garcia, 2477 – Sala 02 – Prédio 

Administrativo – Belenzinho – São Paulo/SP
LOCAL DE TRABALHO: Hospital Maternidade Leonor Men-

des de Barros
N.º DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 01 Cargo Efetivo
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
NOME – R.G. n.º - CLASSIFICAÇAO
Rafael Sandoval Marcari – 1486406 ES– 6º;
André Valente Santana – 11674853 MG – 13º;
Leonardo Gabeira Secco – 23.881.029-X – 14º;
Adriano Miyake – 19.452.969-1 – 16º.
Os demais candidatos foram convocados anteriormente.
 CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: MÉDICO I NA ESPE-

CIALIDADE CLÍNICA MÉDICA
EDITAL Nº 028/15
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PERÍODO DE RECEBIMENTO 

DE INSCRIÇÕES
O Conjunto Hospitalar do Mandaqui, da Coordenadoria de 

Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio 
da Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, 
torna pública a Prorrogação de Período de Recebimento de 
Inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a classe de 

01379992 - 289627011 - 01380028 - 475019878 - 01380044 
- 299168359
01380109 - 426354515 - 01380133 - 42370588X - 01380141 
- 413207444
01380176 - 282305130 - 01380249 - 431820429 - 01380257 
- 7418612
01380265 - 481589636 - 01380273 - 11384251 - 01380303 - 35 
800 993
01380320 - 437313499 - 01380354 - 262946579 - 01380478 
- 415723097
01380605 - 331910317 - 01380621 - 13470166 - 01380672 - 
424232522
01380680 - 284947039 - 01380699 - 265730892 - 01380729 
- 307476510
01380761 - 29209114X - 01380770 - 485554185 - 01380885 
- 35 560 9058
01380893 - 22981931X - 01380907 - 33273069 - 01380982 
- 46788402X
01381059 - 249182579 - 01381083 - 102633776 - 01381130 
- 261966649
01381202 - 327489807 - 01381210 - 421718821 - 01381229 
- 417783954
01381245 - 251963 -  - 01381253 - 434720768 - 01381261 - 
444186712
01381296 - 239903857 - 01381326 - 320321824 - 01381369 
- 2147365
01381377 - 345126920 - 01381458 - 227644724 - 01381512 
- 423417903
01381555 - 337559442 - 01381733 - 281820739 - 01381865 
- 447620009
01381873 - 297687505 - 01382004 - 333083283 - 01382047 
- 278505454
01382063 - 44005954 - 01382071 - 466053344 - 01382110 - 
353016901
01382179 - 433259310 - 01382250 - 330838465 - 01382268 
- 87094413
01382284 - 1252351812 - 01382314 - 430736708 - 01382349 
- 463539989
01382365 - 295994149 - 01382381 - 26688829X - 01382403 
- 459525128
01382420 - 1154144526 - 01382489 - 304616308 - 01382543 
- 41820199
01382594 - 275193160 - 01382659 - 46124956X - 01382667 
- 320450120
01382675 - 33973047X - 01382683 - 33481239 - 01382705 
- 466017595
01382802 - 205872674 - 01382837 - 208930859 - 01382845 
- 530235717
01382861 - 32117183 - 01382900 - 380154353 - 01382926 - 
321927862
01382969 - 405894594 - 01383019 - 465451275 - 01383043 
- 433246790
01383051 - 462580714 - 01383094 - 427563598 - 01383124 
- 1885792
01383140 - 291237903 - 01383159 - 262644125 - 01383167 
- 301025996
01383191 - 273146440 - 01383213 - 445833907 - 01383230 
- 26731890X
01383256 - 303667461 - 01383299 - 32469582 - 01383302 - 
347240859
01383329 - 301031484 - 01383388 - 276359094 - 01383396 
- 28690044
01383442 - 293465290 - 01383485 - 1238776 -  - 01383531 
- 0904252515
01383574 - 342984883 - 01383680 - 34988622 - 01383698 - 
44423439-1

4. INFORMAÇÕES RELATIVAS A EVENTUAL INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSO RELATIVAMENTE À NOTA NA PROVA OBJETIVA 
E/OU À CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA E/OU À NÃO 
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO DE ALTURA 
E PROVA DE CONDIONAENTO FÍSICO.

4.1. Nos termos do disposto no Capítulo 12 do citado Edital 
de Abertura de Inscrições, o candidato poderá protocolar – no 
site da VUNESP (www.vunesp.com.br), na respectiva página 
do Concurso – das 8 horas de 25.03.2015 até 23h59min de 
27.03.2015 – recurso relativamente à nota na prova objetiva e/
ou à classificação na prova objetiva e/ou à não convocação para 
a realização da aferição de altura e prova de condicionamento 
físico.

4.2. Nos termos do disposto nos itens 7.7. a 7.7.3. do citado 
Edital de Abertura de Inscrições (abaixo transcritos), não poderá 
ser retificada/alterada a situação informada no momento da ins-
crição de ter exercido até a data da inscrição a função de jurado.

“7.7. O candidato deverá informar – no ato da inscrição – 
se exerceu, até essa data, a função de jurado.

7.7.1. Este dado não poderá ser retificado/alterado à vista 
de que será considerado o informado na data da inscrição.

7.7.2. O candidato – no ato da posse do cargo – deverá 
entregar prova documental de que exerceu essa função de jura-
do, conforme disposto no Capítulo 14 deste Edital.

7.7.3. Será eliminado deste Concurso, o candidato que – no 
ato da posse – não comprove, documentalmente, conforme 
disposto no Capítulo 14 deste Edital, ter exercido a função de 
jurado, desde que tenha declarado essa condição (no ato da ins-
crição) e que tenha sido beneficiado desse critério de desempate 
para este Concurso.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

 UNIDADE: COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO CLASSE: ENFERMEIRO (ESPECIALIDA-

DE: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR)
I.E. Nº: 001/2012
EDITAL Nº: 002/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
A Comissão Especial de Concurso Público, autorizada pela 

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS da Secretaria de 
Estado da Saúde e instituída por meio da Portaria nº 12/2012, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 05/09/2012, nos termos 
do Decreto nº 21.872, de 06/01/1984, convoca os candidatos 
habilitados no Concurso Público para a classe de ENFERMEIRO 
(ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHA-
DOR), realizado para a Coordenadoria de Recursos Humanos, 
a comparecer em data e local abaixo mencionado, a fim de 
manifestar interesse pela vaga oferecida.

O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes 
do horário estabelecido neste edital, munido dos seguintes 
documentos: RG e CPF (originais). Na impossibilidade de seu 
comparecimento, poderá fazer-se representar por procurador 
legalmente constituído.

No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o ori-
ginal do instrumento do mandato, que ficará retido na Unidade, 
além do documento de identidade do procurador.

O candidato que não estiver presente no momento da 
chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não 
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e 
ainda haja vaga.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 25 de março de 2015 às 03:20:58.

Ana Paula
Realce


