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13.2 - Mestrado 03 (três) pontos;
13.3 – Cursos de Especialização referente à especialidade 

para qual concorre, - Valor Máximo 03 (três) pontos
13.4 – Tempo de Serviço no Setor Público ou Privado na 

especialidade de Medicina Intensiva Adulto, de no mínimo 2 
(dois) anos contados a partir do segundo ano, sendo 2,0 (dois) 
pontos por ano de experiência, máxima de 12,0 (doze) pontos; 
Comprovada mediante atestado ou declaração em papel timbra-
do devidamente assinado pelo responsável legal da Instituição 
ou registro em carteira de trabalho e previdência social.

a) (No caso de não Servidores), comprovada mediante 
atestado ou declaração assinada pelo Responsável Legal pela 
Instituição, em papel timbrado da empresa ou declaração da 
Razão Social, relacionando as atividades desempenhadas ou 
registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social.

b) (No caso de Servidores), comprovada mediante atestado 
ou declaração pública assinado pelo Diretor da Unidade, ou 
Responsável Legal, em papel timbrado da Unidade a qual o 
servidor encontra-se subordinado, com os respectivos carimbos, 
relacionando todas as atividades desempenhadas.

c) (No caso de trabalhador Autônomo), comprovada 
mediante atestado ou declaração informando o período e a 
espécie do serviço realizado (assinada pelo próprio profissio-
nal), e comprovante de pagamento da Previdência Social ou 
apresentação de comprovante/recibo de prestação de serviço ou 
comprovante de pagamento de ISS ou recibo de pagamento de 
autônimo (RPA), atestando a experiência e tempo de serviço na 
área de atuação. Comprovada mediante atestado ou declaração 
em papel timbrado devidamente assinado pelo responsável 
legal da Instituição ou registro em carteira de trabalho e pre-
vidência social.

13.5 - Trabalhos Publicados, relacionados à especialidade, 
nos últimos cinco anos 0,50 (zero vírgula cinqüenta) por traba-
lho publicado, no máximo de 03 (três) pontos;

13.6 – Participação em Congressos, Conferências, Simpó-
sios, (nos últimos 5 anos) 2,0 (dois) por participação, máximo 
05 (cinco) pontos.

14 - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final e a lista para contratação obedecerá rigorosa-
mente à 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 - Maior Graduação (Doutorado e Mestrado);
15.2 - Maior tempo de atuação em atividade de ensino na 

especialidade;
15.3 - Maior tempo de experiência profissional na espe-

cialidade;
15.4 - Maior número de trabalhos publicados;
15.5 - Maior idade;
16 - Com relação ao parágrafo anterior, quando algum 

candidato, dentre os empatados na ordem de classificação, tiver 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, dar-se-á preferên-
cia 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, 
em razão de homologação de Concurso Público para provimento 
de cargos promovido para a classe de MÉDICO, na Especialidade 
de Clinica Médica para a unidade em questão;

18 - A inexatidão ou irregularidade da documentação, 
ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do 
Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de 
sua inscrição;

19 - O candidato deverá acompanhar pelo Diário Oficial 
do Estado às publicações dos editais referentes às fases do 
Processo Seletivo;

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
20 - O candidato poderá apresentar pedido de revisão 

no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da 
publicação do Resultado da Análise Curricular no Diário Oficial 
do Estado;

21 - Os pedidos de revisão deverão ser entregues a 
Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, 
na Seção de Recrutamento e Seleção, do Serviço Técnico de 
Recursos Humanos, do Hospital Geral de Taipas, devidamente 
fundamentados;

22 - Após a publicação da Classificação Final, a convocação 
para a escolha dos contratos será feita por Edital publicado 
no Diário Oficial do Estado com antecedência mínima de 
05(cinco) dias úteis, respeitando-se rigorosamente a ordem de 
classificação;

23 - O candidato que, por qualquer motivo, não se apre-
sentar na convocação para escolha de contratos na data esta-
belecida pela unidade, perderá o direito à contratação, sendo 
convocado o subseqüente na ordem da Classificação Final;

24 - O contrato será anulado pelo respectivo dirigente do 
órgão de classificação do contratado da Secretaria de Estado da 
Saúde, em caso de inexatidão das declarações do contratado 
ou de irregularidades na documentação por ele apresentada, 
verificada a qualquer tempo;

25 - Para maiores informações entrar em contato pelo 
telefone 3973-0400 ou 3973-0521

ANEXO I
MODELO DE CURRICULUM VITAE
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
NOME:
DATA DE NASCIMENTO:
NATURALIDADE:
R.G.:
CIC:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:
TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR:
E-MAIL:
Nº DO REGISTRO NO CONSELHO:
2. CURSO DE FORMAÇÃO: (Especificar instituição, promoto-

ra, ano de início e de conclusão).
- Mestrado
- Doutorado
3. CURSOS DE APRIMORAMENTO:
4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PARA QUAL 

CONCORRE
5. TRABALHOS PUBLICADOS.
6. PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, JORNA-

DAS E SEMINARIOS
Declaro que assumo total responsabilidade pelas informa-

ções apresentadas neste documento.
________________________
ASSINATURA
São Paulo, _____/_____/2014.
Obs.: ANEXAR TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE,
PARA FINS DE APROVAÇÃO.

 HOSPITAL GERAL DOUTOR JOSÉ 
PANGELLA - VILA PENTEADO
 UNIDADE: HOSPITAL GERAL “DR. JOSÉ PANGELLA” DE 

VILA PENTEADO
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE(S): ANESTESIOLOGIA
I. E. Nº: 006/2014
EDITAL Nº: 098/2014
CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL
O HOSPITAL GERAL “DR. JOSÉ PANGELLA” DE VILA PENTE-

ADO da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de 
Estado da Saúde, por meio da Comissão Especial de Concurso 
Público, instituída para o presente certame, torna pública a 

 HOSPITAL ESTADUAL 
DOUTOR ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA - 
PRESIDENTE PRUDENTE
 UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL "DR. ODILO ANTUNES DE 

SIQUEIRA" DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONCURSO PÚBLICO: Auxiliar de Laboratório, Técnico de 

Laboratório, Agente Técnico de Assistência à Saúde (Biologista), 
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Psicólogo), Enfermeiro e 
Agente de Saúde (Auxiliar de Farmacêutico)

I.E. Nº 02/2014
EDITAL Nº 56/2014
ALTERAÇÃO DA REVISÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

DE TÍTULOS
O Hospital Estadual "Dr.Odilo Antunes de Siqueira" de 

Presidente Prudente, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da 
Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Comissão Especial 
de Concurso Público, instituída para o presente certame e pelo 
Instituto Brasileiro de Capacitação – IBFC, torna pública a 
alteração da nota de Avaliação de Títulos e da Revisão do Resul-
tado da Avaliação de Títulos, do candidato AVAIR GUILHERME 
AMARAL DE CARVALHO, R.G. nº 436819776, inscrito sob nº 
0016182-9 no Concurso Público para o cargo de Agente Técnico 
de Assistência à Saúde (Psicólogo) - I.E. 02/2014, ficando a 
nota do interessado de 1 ponto, publicadas no Diário Oficial do 
Estado de 21/08/2014 e 28/08/2014 ALTERADA para 2 pontos, 
em decorrência de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, Comarca e Foro de Presidente Bernardes, 
Processo nº 0002669-56.2014.8.26.0480.

 HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
 HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
UNIDADE: Hospital Geral de Taipas “Kátia de Souza Rodri-

gues”
CATEGORIA: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: MEDICINA INTENSIVA ADULTO
EDITAL Nº 68/2014
EDITAL DE REABERTURA DE INSCRIÇÃO
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 pesso-
al perante a contingência que desgarra da normalidade das situ-
ações cujo atendimento do serviço, reclama satisfação imediata 
e seqüenciada ,incompatível com o regime normal de concursos, 
TORNA PÚBLICA A REABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO para contratação por tempo determinado de 02 
(DOIS) contratos na classe de MÉDICO I, na Especialidade de: 
MEDICINA INTENSIVA ADULTO para o Hospital Geral de Taipas.

1 - O presente Processo Seletivo obedece às regras expres-
sas na Resolução SS nº 138 de 21 publicada em 22/07/2010 e 
Instrução Normativa - UCRH nº 002/2009.

2 - As inscrições serão realizadas no período de 25/09/2014 
a 17/10/2014 das 09:00 das 16:00 horas, na Seção de Recruta-
mento e Seleção, do Serviço Técnico de Recursos Humanos do 
respectivo Hospital, sito à Av. Elísio Teixeira Leite, 6999 – Parada 
de Taipas - São Paulo - SP.

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

4- VENCIMENTOS: R$ 1.590,00* (Um Mil Quinhentos e 
Noventa Reais) acrescidos e demais benefícios de acordo com a 
unidade, incluindo a Produtividade Médica no valor de ATÉ R$ 
2.010,00 (Dois Mil e Dez Reais).

* Vencimentos – No valor apresentado está incluso salá-
rio base e Gratificação Executiva de acordo com legislação 
específica.

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 - Ter boa conduta;
6.6 - Possuir Registro no Conselho Regional de Medicina 

(CRM/SP);
6.7 - possuir Residência Médica Completa em programa 

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

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

6.9- Experiência profissional de no mínimo 2 (dois) anos na 
área de atuação para a qual concorre;

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

7.1 - Cédulas de Identidade, CPF, CRM, (certidão de quitação 
do CRM), (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 7;

9 - A não comprovação dos documentos constantes do item 
6, 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 7 e 9;

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:
13.1 - Doutorado 04 (quatro) pontos;

Cidade - Quantidade de vagas
SÃO PAULO  - 01
1 – O candidato admitido somente poderá solicitar trans-

ferência de unidade de exercício após 5 (cinco) anos da data 
de sua admissão, levando-se em conta a compatibilidade do 
emprego público e a conveniência da SPPREV.

III – Documentos necessários (original e cópia simples).
* - Certificado de conclusão do Ensino Médio;
* - Certidão de Nascimento (se solteiro), ou de Casamento, 

com as respectivas averbações, se for o caso;
* - Registro Geral – RG;
* - CPF;
* - Título de eleitor ou Certidão de Quitação Eleitoral, 

com comprovante da última votação correspondente a 2 (dois) 
turnos, se houver;

* - Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
* - Carteira de Trabalho (folha de rosto e todas as folhas que 

estiverem preenchidas)
* - Número no PIS-PASEP, caso tenha sido cadastrado;
* - Comprovante de endereço atual (conta de água, luz ou 

telefone fixo);
* - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos 

e/ou dependentes de Imposto de Renda;
* - Caderneta de vacinação dos filhos de 0 a 7 anos;
* - 3 fotos 3x4, iguais e recente (não necessita ser datada);
* - Declaração de Bens (pode ser cópia da Declaração de 

IR - Ano Base 2013 - Exercício 2014) ou declaração escrita de 
próprio punho, acondicionada em envelope ofício branco, sem 
timbre, devidamente lacrado com cola.

* - Comprovante com número da Conta Corrente – Banco 
do Brasil. Se não houver poderá ser

efetuada abertura no Posto Bancário de Atendimento – 
SPPREV.

* - Currículo (encaminhar para o e-mail dcnascimento@
sp.gov.br).

* - Certificado de curso de informática contendo nome, 
endereço e CNPJ da entidade promotora do curso, identificação 
do responsável pela expedição do documento, nome do curso, 
período da realização, carga horária total do curso e avaliação 
(conforme item 4 do capítulo XIV do edital que rege o presente 
concurso).

Apresentar, ainda:
• - Com fundamento no Capítulo III – Dos Requisitos e 

Condições para Admissão - item “h” do Edital SPPREV nº 1, de 
05/06/2012:

* -  Se já tiver sido funcionário ou empregado público (fede-
ral, estadual ou municipal), declaração do respectivo órgão em 
que conste não ter sido demitido ou exonerado, por justa causa 
ou a bem do serviço público, em conseqüência de processo 
administrativo.

• - Com fundamento no Capítulo XIV – Da Admissão 
- alineas “i” e “k” do Edital SPPREV nº 1, de 05/06/2012, 
respectivamente:

* -  Folha de antecedentes criminais expedida, no máximo, 
há 6 (seis) meses, pela Polícia Civil do Distrito Federal ou dos 
Estados onde residir o candidato nos últimos 5 (cinco) anos. 
Poderá ser obtido por meio do site www.ssp.sp.gov.br.

* -  Declaração de possuir ou não aposentadoria, mencio-
nando o órgão de Previdência correspondente.

IV – Relação de candidatos, dia e horário de compareci-
mento:

 - Os candidatos deverão comparecer com a documentação 
solicitada e para a realização do exame médico, no dia e horário 
abaixo especificado:

Data: 25 de setembro de 2014
Horário: 09h 30min
Local: Rua Bela Cintra, nº 657 – 10º andar – Consolação 

– São Paulo/SP
Inscrição - Nome - RG - Classif. - Lista
011751b - JULIA MACEDO RODRIGUES - 0000000364506064 

- 604 - GERAL
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 

o presente Edital.
São Paulo, 17 de setembro de 2014.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

 Despacho do Coordenador, de 16.09.2014
PRORROGANDO por mais 02 (dois) anos, o prazo de vali-

dade do concurso público para provimento de cargo da classe 
abaixo discriminada, para o UGA I - Hospital Heliópolis, da Coor-
denadoria de Serviços de Saúde.

- Médico I (Cirurgia Geral) – I.E. 07/12

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 CENTRO DE REFERÊNCIA 
DA SAÚDE DA MULHER
 UNIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE - BIOLOGISTA PARA ATUAR NA ÁREA DE REPRODUÇAO 
HUMANA

I. E. Nº: 001/2014
EDITAL Nº: 089/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER da 

Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado 
da Saúde, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, 
instituída para o presente certame, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Concurso Público para AGENTE TÉCNICO DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BIOLOGISTA PARA ATUAR NA ÁREA DE 
REPRODUÇÃO HUMANA, realizado para o Centro de Referência 
da Saúde da Mulher, a comparecer em data e local abaixo men-
cionados, afim de manifestarem interesse pela vaga oferecida.

Os candidatos deverão comparecer 15 (quinze) minutos 
antes do horário estabelecido neste edital, munido de documen-
to original e cópia de R.G. e CPF.

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

No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o 
original do instrumento do mandato, com firma reconhecida 
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.

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: 25/09/2014
HORÁRIO: 10h00min
LOCAL: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - CENTRO DE 

REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER.
ENDEREÇO: RUA CONDESSA DE SÃO JOAQUIM, 282 – BELA 

VISTA - SÃO PAULO – SP.
LOCAL DE TRABALHO: CENTRO DE REFERENCIA DA SAÚDE 

DA MULHER.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
NOME – R.G. n.º - CLASSIFICAÇÃO
ANDRESSA DO ROSARIO ROCHA - 33.604.813-0/SP - 2º
VANESSA RODRIGUES ALVES - 46.810.052-0/SP - 3º
CHRISTIANY VICTOR LOCAMBO - 15.864.021-4/SP - 4º
TAINA MAESSO BERNARDES FERREIRA - 47.508.319-2/

SP - 5º
N. º DE VAGAS / REGIME JURÍDICO: 02 (DUAS) VAGAS / 

EFETIVO – CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

 COMANDO GERAL
 Diretoria de Pessoal
 Comunicado Nº DP-277/323/14
O Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, torna público o resultado dos candidatos reincluídos no 
certame por meio de Ação Judicial, APROVADOS na Etapa de 
Exames Psicológicos, realizados em 8 e 9 de setembro de 2014, 
de acordo com seus respectivos Editais, destinados ao cargo de 
Sd PM de 2ª Classe.

Os candidatos deveram comparecer, às 09h00 de 22 de 
setembro de 2014 no “Complexo Administrativo Cel PM Helio 
Guaycuru de Carvalho”, sito à Av. Cruzeiro do Sul, 260 – Canin-
dé - São Paulo/SP, a fim de realizarem a Etapa de Análise de 
Documentos e Títulos e Investigação Social.
NOME - RG - INSCRIÇÃO  - EDITAL
SENEZIO LADEIRA LOPES JUNIOR - 00042052796-5 - 9905384117 - 2/321/13
CARLOS JHONATAN PEDROSO FEMINA - 00035293257-0 - 9903081192 - 3/321/13
DANILO BIAGINI BACINI - 00044935748-X - 9903165809 - 3/321/13
MAURICIO ALESSANDRO E. DOS SANTOS - 00036803318-1 - 9903504948 - 3/321/13
PAULO FRANCISCO PEDROSO FEMINA - 00035293258-2 - 9903328155 - 3/321/13
THIAGO DE CAMPO - 00040720864-1 - 9903076415 - 3/321/13

TOTAL DE CANDIDATO APROVADOS:...........6
Comunicado DP–763/312.1/14
Em cumprimento ao Acórdão proferido pela Nona Câmara 

de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, 
que deu provimento ao recurso nos autos da Apelação, processo 
nº 1011719-46.2013.8.26.0053, o Diretor de Pessoal da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo CONVOCA o candidato BRUNO 
FERNANDO TUNES, RG 48.474.199-8/SP, INSC 9902008394, ins-
crito no concurso público destinado a graduação de Soldado PM 
de 2ª Classe, regido pelo Edital nº DP-1/321/12, a comparecer em 
01 de outubro de 2014, às 07h00 no Centro Médico da Polícia 
Militar, sito na Av. Nova Cantareira, nº 3.659, Bairro Tremembé, 
São Paulo/SP, para a realização de EXAMES MÉDICOS.

 ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Centro de Cadastro e Registro de Pessoal
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITEN-

CIÁRIA DE CLASSE I
(SEXO FEMININO E MASCULINO)
(ref. EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES 

ESPECIAIS Nº 001/2013)
EDITAL CCP Nº 128 DE 17-9-2014
DIVULGA EXCLUSÃO DA LISTA DOS INAPTOS NA 4ª FASE E 

A CLASSIFICAÇÃO DE 3 CANDIDATOS
(liminares)
A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, constituída no 

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária pela Resolução SAP nº 202, de 27/09/2012, 
publicada no DOE de 28/09/2012, que cuida do Concurso Públi-
co para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
I (sexo feminino e masculino), regido pelo Edital nº 001/2013 
(Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais), publi-
cado no DOE de 16/01/2013, retirratificado pelos Editais nº 
018/2013 e nº 110/2013, publicados, respectivamente, no DOE 
de 28/02/2013 e de 21/08/2013, EXCLUI os candidatos abaixo 
nominados da lista dos candidatos considerados INAPTOS na 
4ª fase (Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada na Vida 
Pública e na Vida Privada e Investigação Social) divulgada por 
meio do Edital n° 078/2014, publicado no DOE de 24.05.2014, 
bem como RETIFICA o Edital n° 093/2014, publicado no DOE de 
03.07.2014, e sua(s) posterior(es) alteração(ções), para incluí-
los nas respectivas classificações, ficando, em consequência, 
reclassificados os demais candidatos a partir dessas posições:

CLAS - NOME (em ordem de classificação) - INSCRIÇÃO - 
DOCUMENTO - NOTA - SITUAÇÃO

585º - PAULO FERNANDO BRISTOTTI - 0106186 0 - 
206270112 SP - 66,000 - Liminar

1.575º - RAFAEL FELTRIM - 0112219 3 - 337374788 SP - 
56,000 - Liminar

1.880º - SERGIO MARCIO LOURENCO DA SILVA - 0116114 
8 - 19888623 SP - 52,000 - Liminar

As respectivas liminares atendidas constam a seguir, em 
ordem alfabética dos nomes dos candidatos:

a) à vista da decisão datada de 03.09.2014, da 1ª Vara da 
Fazenda Pública, do Foro e Comarca de Campinas/SP, na “Ação 
Ordinária com pedido de tutela antecipada “inaudita altera 
parte””, proposta pelo candidato PAULO FERNANDO BRISTOTTI, 
no Processo nº 1026336-85.2014.8.26.0114;

b) à vista da decisão datada de 04.09.2014, da 11ª Vara 
de Fazenda Pública, do Foro Central-Fazenda Pública/Acidentes, 
da Comarca de São Paulo/SP, no “Mandado de Segurança com 
pedido de liminar”, impetrado pelo candidato RAFAEL FELTRIM, 
no Processo nº 1009158-86.2014.8.26.0482; e

c) à vista da decisão datada de 09.09.2014, da 8ª Vara de 
Fazenda Pública, do Foro Central-Fazenda Pública/Acidentes, 
da Comarca de São Paulo/SP, no “Mandado de Segurança com 
pedido de liminar “inaudita altera pars””, impetrado pelo can-
didato SERGIO MARCIO LOURENÇO DA SILVA, no Processo nº 
1037447-55.2014.8.26.0053.

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

 FAZENDA

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO 
PÚBLICO DE TÉCNICO EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

A São Paulo Previdência, nos termos do Capítulo XIV, item 1, 
do Edital SPPREV Nº 1, de 05 de junho de 2012 e do despacho do 
Excelentíssimo Senhor Governador, publicado no Diário Oficial 
do Estado em 11 de dezembro de 2013 - volume 123, número 
233, página 4 referente ao processo SPPREV 84603/2013 
(GDOC-23752-895773-13 SGP-96.596-13), convoca os rema-
nescentes de concursos públicos para os empregos públicos 
permanentes de Técnico em Gestão Previdenciária, observando 
os critérios estabelecidos pelo Decreto 59.591 de 14 de outubro 
de 2013. A cidade, o emprego público permanente e o número 
de vagas disponíveis nessa primeira etapa de convocação estão 
discriminados abaixo.

I - Instruções Gerais
1 - A chamada para a escolha das vagas, em conformidade 

com o definido no Capítulo VI, item 2.1 do Edital SPPREV 
001/2012, obedecerá rigorosamente a classificação definitiva 
(Lista Geral e Especial), publicada no Diário Oficial do Estado, 30 
de novembro de 2012, para o emprego público permanente de 
Técnico em Gestão Previdenciária.

2 – Os candidatos deverão comparecer nas datas e horários 
estipulados, munidos dos documentos constantes no item III, 
para realização de exame médico, não sendo aceito procurador.

3 – O candidato que não atender à convocação para apre-
sentação dos documentos expressos no item III e para realização 
do exame médico, item IV e, ainda para escolha de vaga, ou dela 
desistir, terá esgotado seus direitos no concurso.

II – Cidade, emprego público permanente e número de 
vagas disponíveis nesta etapa:

Emprego Público Permanente de Técnico em Gestão Pre-
videnciária

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
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