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FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo
1ª rerRAtIFIcaÇÃo Do eDItal De conVocaÇÃo 46

concUrSo pÚBlIco 01/2014

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO torna pública a 1ª Rerratifica-
ção do Edital de Convocação 46 do Concurso Público FSPSS 001/2014:
Em função da reserva de vaga aos candidatos portadores de deficiência habilitados, altera-se o 
Anexo I do Edital de Convocação 46, passando este a conter a seguinte redação:

aneXo I 
Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
56 MAA 504837 ALESSANDRA PILONETTO

Enfermeiro de Atenção Básica
 Classif./Insc./ Candidato 
70 SEN 508505 MARÍLIA NARDES FARIAS

Odontólogo da Atenção Básica
 Classif./Insc./ Candidato 
20 SOD 503765 CARLA DE OLIVEIRA FERREIRA

Candidatos Portadores de Deficiência: SOD – Odontólogo da Atenção Básica
Em conformidade com o Edital FSPSS 001/2014.
Classif./Insc./ Candidato
1 SOD 505115 LUIZ TREVISANI NETO

Outrossim, ratifica-se os demais itens dispostos no Edital de Convocação 46  do Concurso 
FSPSS 001/2014 que mantêm-se inalterados.
São Sebastião, 29 de julho de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

eDItal De conVocaÇÃo 46
concUrSo pÚBlIco 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Final e Classificação dos 
aprovados no Concurso Público aberto pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS 
Nº 01/2014, de 17 de ABRIL DE 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais 
de Classificação Final e Homologação, publicados no site da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião e SH Dias Consultoria, 

reSolVe:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser lotado na Fun-
dação de Saúde Pública de São Sebastião, município de São Sebastião, conforme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito 
Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 31 (sexta-feira) de julho de 2015 e 03 
(segunda-feira) de agosto de 2015, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos 
seguintes documentos: 
Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que concorre ou Certificado 
de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos no Edital de abertura para 
cada cargo)
c) Carteira de Identidade Profissional 
Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 
Cópia simples:
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos
m) Comprovante da anuidade de 2015 do conselho de classe (CREMESP, COREN, CROSP 
etc..) 
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do mês  
vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da  
face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo, conf. item h do 
edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, conf. item h  
do edital de abertura deste concurso ou protocolo de solicitação 
t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documentação. 
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos documen-
tos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento 
de procuração particular com firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no 
local, data e horário indicados, será considerada desistência do concurso, legitimando a 
convocação de outro candidato observada a ordem de classificação. 
Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse da 
Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação. 
Art. 4º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  
que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será  automatica-
mente ELIMINADO do concurso.
Art. 5º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvi-
dos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 
São Sebastião, 29 de julho de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

aneXo I 
Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
56 MAA 504837 ALESSANDRA PILONETTO

Enfermeiro de Atenção Básica
 Classif./Insc./ Candidato 
70 SEN 508505 MARÍLIA NARDES FARIAS

Odontólogo da Atenção Básica
 Classif./Insc./ Candidato 
20 SOD 503765 CARLA DE OLIVEIRA FERREIRA
21 SOD 506186 FERNANDA M. KALIL BARRAK

aneXo I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALIDADES
(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Concurso Público da FSPSS-Fundação de 
Saúde Pública de São Sebastião).
IDENTIFICAÇÃO
Nome:_________________________________________________________
Documento de Identidade: ___________________________________________
Cargo:____________________   Inscrição Concurso nº: __  Classificação: __ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identificado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício profissional 
ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de advertência, multa, suspensão 
ou demissão, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual, 
distrital ou municipal.
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que AINDA RESPONDE...
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que JÁ RESPONDEU...
... a processo no exercício profissional ou de qualquer função pública, conforme discrimina-
do a seguir:
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal
Penalidade:_____________________________________________________
Andamento:_____________________________________________________
(   ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer Estado da Fede-
ração na qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transitada em julga-
do em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado ___________________
____________, no qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com 
seguinte teor (podendo ser resumido):
_____________________________________________________________
(     ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo criminal em qualquer Estado da 
Federação.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença transitada em 
julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado ________________
_______________, com seguinte teor (podendo ser resumido):
_____________________________________________________________
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com senten-
ça transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Esta-
do_______________________________, relativo a CRIMES CONTRA A ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumido):
______________________________________________________________
D E C L A R A entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida no edital de cha-
mamento nº 01/2014, bem como ter ciência de que deverá entregar certidão de distribuição 
cível no prazo de 30 dias, como forma de cumprimento das normas editalícias.
D E C L A R A, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das informações ora prestadas 
poderá acarretar a eliminação do concurso, sem prejuízo da responsabilidade penal pela 
prática do delito de falsidade ideológica, previsto no Código Penal Brasileiro.
São Sebastião, _____/_____/______.
____________________________________________ (assinatura do candidato)

Testemunhas:
________________________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público
________________________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público

eDItal De claSSIFIcaÇÃo e conVocaÇÃo 
proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo emergencIal nº 16/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista de classificados para contratação 
pelo período de 120 (cento e vinte) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Com-
plementar nº 168/2014, em função do desligamento, a pedido, dos empregados Leonardo 
Lorenzon e Maria Cristina de Paula Pinto Lorenzon, admitidos mediante Concurso Público 
01/2014 e por falta de candidatos aprovados no mesmo concurso e no concurso 02/2014 
para convocação.
Médico I (Clínico Geral/Generalista)
Verônica de Paula do Destêrro
Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito 
Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, no dia 28 (terça-feira) de julho de 2015 das 09:00 
às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 
Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de Identidade Profissional 
Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 
Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2015 do conselho de classe (CRM-SP)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do mês 
vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da 
face  do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, ou protocolo 
de solicitação.
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos documen-
tos poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento 
de procuração particular com firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no 
local, data e horário indicados, será considerada desistência do PROCESSO DE RECRUTA-
MENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.
Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse da 
Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação. 
Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  
que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será  automatica-

mente ELIMINADO do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGEN-
CIAL.
Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvi-
dos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 
São Sebastião, 27 de Julho de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

eDItal De claSSIFIcaÇÃo e conVocaÇÃo 
proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo emergencIal nº 17/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso 
de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista de classificados para contratação pelo pe-
ríodo de 120 (cento e vinte) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar 
nº 168/2014, em função do desligamento, a pedido, do empregado Marco Antonio Garro, de 
carga horária de 20 horas/semanais, admitido mediante Concurso Público 01/2014, por falta 
de candidatos aprovados no mesmo concurso e no concurso 02/2014 para convocação e pelo 
término de contrato emergencial por prazo determinado do empregado Otavio Luiz Vantini, 
de carga horária de 20 horas/semanais.
Médico III (Clínico Geral/Generalista)
Otavio Luiz Vantini
Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito Man-
sueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, no dia 28 (terça-feira) de julho de 2015 das 09:00 às 
16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 
Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de Identidade Profissional 
Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 
Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2015 do conselho de classe (CRM-SP)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do mês 
vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da face  
do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, ou protocolo 
de solicitação.
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos documentos 
poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento de 
procuração particular com firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no local, 
data e horário indicados, será considerada desistência do PROCESSO DE RECRUTAMEN-
TO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.
Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse da 
Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação. 
Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  
que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será  automatica-
mente ELIMINADO do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGEN-
CIAL.
Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvidos 
pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 
São Sebastião, 27 de Julho de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

conSelHo mUnIcIpal DoS DIreItoS Da crIanÇa 
e Do aDoleScente De SÃo SeBaStIÃo

eDItal paRA conHecImento pÚBlIco n° 014/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Sebastião –
(CMDCA) torna público o que segue:
a) Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de Julho de 1990;
b) Considerando a Lei Federal nº 12.696, de 25 de Julho de 2012;
c) Considerando a Resolução do CONANDA nº 152, de 09 de agosto de 2012;
d) Considerando a Resolução do CONANDA nº 170, de 27 de janeiro de 2015;
e) Considerando a Lei Municipal nº 1.078, de 18 de dezembro de 1995;
f) Considerando a Lei Municipal nº 1.624, de 06 de março de 2003;
g) Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.187, de 27 de março de 2012;
h) Considerando a Resolução CMDCA n° 002, de 06 de abril de 2015;
i) Considerando a decisão aprovada na Assembleia realizada no dia 06 de abril de
2015.
Torna públicas as alterações realizadas no Calendário das atividades da Comissão Eleitoral 
responsável pelo processo de organização do pleito para preenchimento dos cargos de Conse-
lheiros Tutelares – Titulares e Suplentes para o quadriênio 2016/2020.
Prazos alterados no calendário das atividades da Comissão Eleitoral e afins

Instituído pela Lei 874 de 04.12.1992

 
EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N° 014/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Sebastião –
(CMDCA) torna público o que segue:

a) Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de Julho de 1990;
b) Considerando a Lei Federal nº 12.696, de 25 de Julho de 2012;
c) Considerando a Resolução do CONANDA nº 152, de 09 de agosto de 2012;
d) Considerando a Resolução do CONANDA nº 170, de 27 de janeiro de 2015;
e) Considerando a Lei Municipal nº 1.078, de 18 de dezembro de 1995;
f) Considerando a Lei Municipal nº 1.624, de 06 de março de 2003;
g) Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.187, de 27 de março de 2012;
h) Considerando a Resolução CMDCA n° 002, de 06 de abril de 2015;
i) Considerando a decisão aprovada na Assembleia realizada no dia 06 de abril de
2015.

Torna públicas as alterações realizadas no Calendário das atividades da Comissão 

Eleitoral responsável pelo processo de organização do pleito para preenchimento dos 

cargos de Conselheiros Tutelares – Titulares e Suplentes para o quadriênio 2016/2020.

Prazos alterados no calendário das atividades da Comissão Eleitoral e afins
 

Ações Prazos 
Publicação de Edital  
  
Realização do curso preparatório 03/08 à 06/08 – 08/08 à 14/08/2015 
Avaliação escrita 23/08/2015 
Publicação das notas e classificação dos candidatos 25/08/2015 
Recurso do resultado da avaliação 26 a 28/08/2015 
Publicação do resultado dos recursos e lista de 
candidatos habilitados a continuar no pleito 

Até 01/09/2015 

Recursos ao CMDCA 03(três) dias a partir da publicação do 
item anterior – até dia 04/09/2015 

Decisão do CMDCA:  até 05 (cinco) dias a partir da solicitação – 
até dia 09/09/2015 

Publicação Final dos registros de candidaturas 12/09/2015 
Sorteio de posição nas cédulas 14/09/2015 

Instituído pela Lei 874 de 04.12.1992

Credenciamento dos fiscais até 25/09/2015 
Publicação da relação dos fiscais;  28/09/2015 
Publicação dos voluntários a mesa receptora e 
apuradora 

28/09/2015 

Eleição 04/10/2015; 
** ALTERAÇÕES 

 
 
Assim, para que chegue ao conhecimento de todos expedimos e publicamos o presente 

edital.

São Sebastião, 27 de julho de 2015.

CRISTIANE LEAL ASSUNÇÃO DE SALES 
Coordenadora da Comissão Eleitoral - CMDCA 
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Jogos da segunda rodada da Copa Fiéis 
acontecem na próxima sexta-feira

Goleada de 9 a 0 foi uma das atrações em mais uma noite de jogos no “Gringão”

Arnaldo Klajn | PMSS

Os times balançaram as redes várias vezes e marcaram aproximadamente 35 gols  

A 5ª edição da Copa Fiéis em Cristo, reali-
zada pela Secretaria de Esportes, continuará 
na próxima sexta-feira (31), com mais quatro 
jogos dos grupos D e E.

Na última segunda-feira (27), no ginásio 
José de Souza, o “Gringão”, no Topovaradou-
ro, região central de São Sebastião, mais qua-
tro partidas agitaram a torcida, que acompa-
nhou jogos dos grupos B e C.

Confira os resultados e os próximos jogos 
da segunda rodada

Grupo B
Batista Nova Galileia 2 x 6 Quadrangular 

Centro
Videira Barra do Sahy 3 x 4 Assembleia de 

Deus Barequeçaba

Grupo C
Nosso Senhor Jesus Cristo3 x 6 Assembleia 

de Deus Morro do Abrigo
Segunda Igreja Batista 0 x 9 Assembleia de 

Deus Setor 1

Dia 31 – Sexta-feira
19h | Assembleia de Deus Setor 2 “A” x Bra-

sil Para Cristo
20h | Videira Camburi  x Palavra de Vida “A”
21h | Quadrangular Boiçucanga x Palavra de 

Vida “B”
22h | Assembleia de Deus Enseada x Assem-

bleia de Deus Setor 2 “B”
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Assim, para que chegue ao conhecimento de todos expedimos e publicamos o presente edital.
São Sebastião, 27 de julho de 2015.

crIStIane leal aSSUnÇÃo De SaleS
Coordenadora da Comissão Eleitoral - CMDCA

eDItal paRA conHecImento pÚBlIco n° 015/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Sebastião –
(CMDCA) torna público o que segue:
a) Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de Julho de 1990;
b) Considerando a Lei Federal nº 12.696, de 25 de Julho de 2012;
c) Considerando a Resolução do CONANDA nº 152, de 09 de agosto de 2012;
d) Considerando a Resolução do CONANDA nº 170, de 27 de janeiro de 2015;
e) Considerando a Lei Municipal nº 1.078, de 18 de dezembro de 1995;
f) Considerando a Lei Municipal nº 1.624, de 06 de março de 2003;
g) Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.187, de 27 de março de 2012;
h) Considerando a Resolução CMDCA n° 002, de 06 de abril de 2015;
i) Considerando a decisão aprovada na Assembleia realizada no dia 21 de julho de
2015.
j) Considerando o edital 014/2015 aprovado na assembleia realizada no dia 21 de julho de 
2015 e publicado no site oficial em 27/07/2015.
Torna pública a convocação dos pré-candidatos abaixo relacionados para participar das ati-
vidades da Comissão Eleitoral responsável pelo processo de organização do pleito para pre-
enchimento dos cargos de Conselheiros Tutelares – Titulares e Suplentes para o quadriênio 
2016/2020, sendo conforme edital 014/205;
1. Curso de capacitação de 20 horas.
Local: Videoteca Municipal a partir das 19h
Endereço: Rua da Praia.
Dias 03 à 06/08 e 08/08 à 14/08/2015
2. Prova escrita
Carga horária: 3 horas 
Local: EM Topolandia - às 9h
Dia: 23/08/2015
canDIDatoS conVocaDoS
1 Aparecida Regina Pires Raimundo 
2 Ariedna Santos Araújo 
3 Adriana Aparecida Gaia Xavier 
4 Ana Paula Leandro 
5 Ana Paula Santos de Lima 

6 Andréa Marina Hiraoka 
7 Cíntia Ferreira Oliveira 
8 Cristiane Costa Slussarek Cardoso 
9 Elena Komino
10 Eliete Ribeiro dos Santos
11 Elisa de Oliveira
12 Elisângela Cristino Barbosa e Silva 
13 Evanildes Alves dos Santos Andrade
14 Fernanda Francisca Pacheco
15 Gilsemara de Paula Queiroz 
16 Grinauria de Jesus Souza
17 Jabes Borges de Souza
18 Josiane Cristina Ferreira Helfstein 
19 Janice Aparecida Teixeira Borges 
20 Luciana Amaral Felix Silva
21 Luiz Estevão Castellazzi Romanini 
22 Maria da Conceição Vieira de Jesus
23 Maria Helena Miranda de Lima Torricelli 
24 Maria Palmeira de Santana 
25 Maria Suely dos Santos Silva
26 Maristela Sanches
27 Mayra Graziele Pedra Silva Batista
28 Nathalie de Assis Pacheco 
29 Noel José do Nascimento 
30 Pedro Henrique dos Santos 
31 Rosilda da Conceição Passos dos Santos 
32 Rosângela Farias da Luz 
33 Rose Mary Ornellas Gomes
34 Rafael Ribeiro de Almeida
35 Rhaiane de Oliveira Ramos
36 Solange Wolf Fischer
37 Sheila Alves Haragushi 
38 Sueli Maria de Souza
39 Talita de Assis Passos
40Tamyres Mota Santos  
41 Valéria de Oliveira do Espírito Santo 
42 Vanessa Rocha Santos Malafaia
43 Vânia Cavalcante da Silva 
44 Valquíria Lopes Souza Ferreira 
45 Vinicius Matos dos Santos 

Assim, para que chegue ao conhecimento de todos expedimos e publicamos o presente edital.
São Sebastião, 28 de julho de 2015.

crIStIane leal aSSUnÇÃo De SaleS
Coordenadora da Comissão Eleitoral - CMDCA

preFeItURA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
eStÂncIa BalneÁrIa

eStaDo De SÃo paUlo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 015/15
PROCESSO Nº.: 60.636/15
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRI-
TÓRIO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS
CONSIDERANDO A DETERMINAÇÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELA SUSPENSÃO DO CERTAME EM RAZÃO DE 
REPRESENTAÇÃO AO EDITAL, COMUNICO A REVOGAÇÃO DO CERTAME 
POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO.
SÃO SEBASTIÃO, 28 DE JULHO DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 019/15
PROCESSO Nº.: 60.808/15
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PIN-
TURA
POR ALTERAÇÕES NO EDITAL QUE IMPLICAM NA FORMULAÇÃO DE PRO-
POSTA, ESTAMOS SUSPENDENDO A ABERTURA MARCADA INICIALMENTE 
PARA O DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 ÀS 9:30 HORAS. A NOVA DATA DE ABER-
TURA SERÁ DIVULGADA NOS TERMOS DA LEI.
SÃO SEBASTIÃO, 28 DE JULHO DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Pré-conferências começam a abordar 
demandas de políticas públicas para as mulheres

Cerca de 30 pessoas participaram da primeira etapa municipal na Topolândia
Rosangela Falato | PMSS

Saúde da mulher e combate à violência doméstica foram debatidos na primeira pré-conferência municipal

Garantir condições dignas de atendimento à saú-
de da mulher, programas de combate e acolhimento 
às vítimas de violência doméstica e exploração sexu-
al e trabalhista, pessoas em vulnerabilidade social e 
dependência química, capacitação de profissionais 
para atendimento adequado às mulheres nas mais 
variadas situações, efetivação e ampliação dos traba-
lhos da Coordenadoria das Mulheres no município, 
criação de abrigos ou Casa de Passagem para mulhe-
res vítimas de violência, reativação do Comitê de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas no Litoral Norte e 
cobrar dos programas partidários a inserção de polí-
ticas públicas para as mulheres. Essas foram algumas 
das questões abordadas na primeira Pré-conferência 
Municipal de Políticas para Mulheres que reuniu cer-
ca de 30 representantes, dos mais variados segmen-
tos, na segunda-feira (27), no Centro Comunitário 
da Topolândia, na região central de São Sebastião.

Organizadas pelo Conselho Municipal da Condi-
ção Feminina, com apoio da Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Humano, serão realizadas mais 
duas pré-conferências municipais. Também será re-
alizada reunião nesta quarta-feira (29), a partir das 
14h, no Núcleo de Assistência Social (Nass), em Ju-
quehy, Costa Sul do município.

Segundo a jornalista e presidente do Conselho 
da Condição Feminina de São Sebastião, Priscila Si-
queira, os encontros preparatórios são para iniciar os 
debates sobre os principais problemas que envolvem 
as mulheres no município. As demandas e propostas 
abordadas em cada reunião serão apresentadas na III 

Conferência Municipal prevista para 22 de agosto, 
das 8h às 18h, nas dependências da Escola Técnica 
Estadual (Etec) no Porto Grande, região central da 
cidade. Na ocasião, também serão coletadas as suges-
tões e propostas de políticas públicas bem como elei-
tas as delegadas para a Conferência Estadual prevista 
para novembro. Já, a Conferência Nacional acontece-
rá em Brasília (DF) entre 15 e 18 de março de 2016.

Eixos
“Mais direitos, participação e poder para as mu-

lheres” é o tema principal das conferências que foi 
dividido em quatro eixos para discussões: “Contri-
buição dos conselhos dos direitos da mulher e dos 
movimentos feministas e de mulheres para a efetiva-
ção da igualdade de direitos e oportunidades para as 
mulheres em sua diversidade e especificidade: avan-
ços e desafios”. Outro eixo abordará as “Estruturas 
institucionais e políticas públicas desenvolvidas para 
as mulheres nos âmbitos municipal, estadual e fede-
ral”, além do “Sistema político com participação das 
mulheres e igualdade: recomendações” e “Sistema 
Nacional de Políticas para as Mulheres: subsídios e 
recomendações”.

Em São Sebastião, a III Conferência da Mulher 
também pretende ouvir o segmento sobre temas 
abordados em edições anteriores para constatar o 
que foi conquistado até o momento. De acordo com 
a organização do evento, um ganho do movimento de 
mulheres foi a criação da Coordenadoria Municipal 
da Mulher, instituída em 2014. Trata-se de uma es-
trutura da Prefeitura, que coordena as políticas públi-

cas femininas nas diversas Secretarias de Governo de 
São Paulo. Na reunião da Topolândia, já foi apontada 
a necessidade de lutar pela ampliação e efetivação dos 
trabalhos da coordenadoria entre outras questões re-
lacionadas às políticas públicas em vários segmentos 
administrativos.

Para Priscila Siqueira, a primeira pré-conferência 
foi positiva e as mudanças somente acontecerão com 
a participação efetiva das mulheres em busca de so-
luções para seus problemas e, consequentemente, da 
sociedade. O atendimento especializado às mulheres, 
que começa também na abordagem do problema até 
o encaminhamento para possível notificação foi uma 
das preocupações apontadas como vitais para que as 
mulheres se sintam acolhidas, protegidas e possam 
receber atendimento e tratamentos adequados.

Segundo Priscila, os problemas que afetam as mu-
lheres são em âmbito mundial. Mas no Brasil, a cada 
5 minutos uma mulher sofre violência e 10 morrem 
por dia. Em relação ao tráfico humano, 83% das pes-
soas traficadas no mundo são do gênero feminino. Dai 
a importância da reativação do trabalho do Comitê 
de Enfrentamento ao Tráfico Humano, explicou. Ela 
lembrou que as mulheres representam 52% da popu-
lação e do número de eleitores no Brasil, índice signi-
ficativo, o que torna essencial reverter a condição de 
atendimento e tratamento às mulheres que também 
está ligada à questão cultural. “Mulheres e homens 
são diferentes, mas iguais em dignidade. Enquanto 
todos não forem tratados com a mesma dignidade, 
não teremos uma sociedade justa”, afirmou Priscila.
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Qualidade de vida é tema de encontro 
promovido pela secretaria da Educação
O evento marca o fim do recesso escolar para os professores, diretores e coordenadores da rede

Beatriz Rego/PMSS

Palestrantes irão abordar temas sobre qualidade de vida e equilíbrio pessoal

A secretaria de Educação de São Sebastião 
vai realizar nesta quarta-feira (29), um encon-
tro sobre qualidade de vida e equilíbrio pes-
soal com toda equipe de profissionais da rede 
municipal de ensino.

O evento que marca o fim do recesso esco-
lar de professores, diretores e coordenadores 
vai apresentar o programa desenvolvido desde 
2014 com a rede e que busca incentivar a me-
lhoria individual e proporcionar ganhos reais 
de qualidade de vida para todo quadro de pro-
fissionais da Educação.

Dois palestrantes irão abordar o tema du-
rante o encontro a ser realizado no Teatro 
Municipal, a instrutora de Kundalini Yoga e 
Mestre Master Reike, Claudete Onishi e o Life 
Coach Giobert Mendes Gonçalves Jr.

Segundo a instrutora de Kundalini Yoga e 
Mestre Master Reike, Claudete Onishi, para 
que o ser humano alcance qualidade de vida é 
necessário que os corpos físicos, emocionais, 
mentais, e espirituais estejam unidos e em 
harmonia.

Para o Life Coach Giobert Mendes Gonçal-
ves Jr., o coaching pode ser aplicado tanto para 
questões emocionalmente complexas, como 
depressão, ansiedade, insegurança, fobia, timi-
dez, autoestima, vícios, quanto para questões 
comportamentais simples, como estudar para 
uma prova, desenvolver vontade de praticar 
exercícios, falar em público, emagrecer.  Ele 
ressalta que todo problema tem solução, basta 
buscar a estratégia correta para resolvê-lo.

CMDCA acerta datas de prova escrita 
e cursos para Conselho Tutelar

Os candidatos deverão realizar a prova na Topolândia no final de agosto

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente de São Sebastião (CMDCA), divulgou as datas da prova escrita e 
dos cursos de capacitação aos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar para 
o quadriênio 2016/2020.

A prova escrita será realizada no dia 23 de agosto, das 9h às 12h, na Escola 
Municipal da Topolândia (avenida Professor José Machado Rosa, s/n). O can-
didato deve ficar atento para o horário de abertura dos portões, que será às 8h; 
os mesmos serão fechados impreterivelmente cinco minutos antes do início da 
avaliação, não sendo permitido o acesso após este horário.

Já com relação à capacitação, os candidatos cumprirão uma carga horária de 
20 horas e farão o curso na Videoteca Municipal (avenida Dr Altino Arantes, 

s/n - Rua da Praia) nos dias 3, 6, 8 e 14 de agosto das 19h às 21h. 
A Comissão Eleitoral, com a finalidade de dar publicidade, organizar e rea-

lizar o processo de escolha em data unificada dos membros dos Conselhos Tu-
telares e preenchimento dos cargos de Conselheiros Tutelares – Titulares e Su-
plentes para o quadriênio 2016/2020, comunica aos interessados, as datas para 
realização do curso de capacitação a ser aplicado pelo CMDCA-SS, bem como 
a data para prova escrita a ser aplicada pela empresa Rumo aos pré-candidatos 
inscritos ao Conselho Tutelar, nos termos da Resolução Normativa específica 
para tal fim.

O edital com as informações referentes às datas, horários e locais pode ser 
consultado no site oficial da Prefeitura www.saosebastiao.sp.gov.br
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Festival Tecendo as Águas mostra as atividades 
do Instituto Supereco no Litoral Norte

Turismo, gastronomia, meio ambiente e várias expressões artísticas locais se reuniram no bairro São Francisco
Divulgação

O festival contou com apresentações artísticas e espaços 
diversos com artesanato e gastronomia

O projeto Tecendo as Águas do Instituto Supereco realizou no domingo (26), 
um grande festival no Centro Cultural e Educacional São Sebastião Batuíra, no 
bairro São Francisco, onde apresentou uma síntese do trabalho realizado nos úl-
timos dois anos em São Sebastião e Caraguatatuba, tendo sempre como foco o 
tema “água”.

O Festival Tecendo as Águas contou com teatro, dança e música, além de gas-
tronomia, artesanato, atividades infantis e espaço de pesca. Todas as ações en-
volveram grupos das duas cidades, como a Folia de Reis do Morro do Abrigo e o 
Coral Municipal “Sinésio Pinheiro”, ambos de São Sebastião, além da Orquestra 
Viola Caipira Estrela de Ouro de Caraguá.

Com o apoio da Administração, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo 
e parceria das secretarias de Meio Ambiente e Educação, a festa também contou 
com apresentações de crianças e jovens atendidos pelos projetos Cidadão Crian-
ça e Garoçá da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano (Setradh).

No Espaço Gastronômico foram servidos pasteis, doces, tapioca, cachorro-
quente, caldinho, quitutes com camarão (da Colônia Z-14) e lanches. O Espaço 
de Artesanato contou com a exposição de bolsas e acessórios de lonas de pneus, 
arte em tecido, bijuterias de fibras naturais e arte em madeira.

Em parceria com a Colônia de Pescadores Z-14, o Festival ainda apresentou ao 
público o Espaço Pesca com apresentação do projeto Re-refinar e alguns traba-
lhos desenvolvidos pela Colônia na região.

No salão principal do Batuíra, o Tecendo as Águas, com patrocínio da Petro-
bras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, apresentou as autoridades 
locais convidadas, parceiros e interessados, os resultados de seu trabalho ao longo 
de dois anos nas áreas urbana e rural.

A secretária de Cultura e Turismo do município, Marianita Bueno, esteve pre-
sente ao evento e representou o prefeito Ernane Primazzi. “Este trabalho é extre-
mamente importante e precioso; foi desenvolvido e aplicado de forma excepcio-
nal pelos profissionais envolvidos, portanto São Sebastião sente-se orgulhosa e 
grata ao mesmo tempo por ter recebido este projeto, aprendido muito com ele e 
colaborado para o sucesso de cada atividade”, disse. “O trabalho abordou a maior 
preciosidade do planeta depois do homem, ou seja, a água, e esta foi uma parce-
ria de sucesso que envolveu muitos segmentos das populações dos bairros São 
Francisco e Morro do Abrigo”, acrescentou. “Foi emocionante ver a comunidade 
envolvida com o Tecendo as Águas! Voltem logo. Não nos abandonem”, falou.

Ana Carolina Muri, secretária adjunta de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 
de Caraguatatuba, também aprovou a passagem do Tecendo pela região: “Foi um 
trabalho maravilhoso. Aprendemos o que é trabalhar em rede e temos esperança 
de dar continuidade a essa semente que o Tecendo plantou na nossa região”.

Gislaine Garbelini, gerente setorial de programas ambientais e da área de res-
ponsabilidade social da Petrobras, também prestigiou o festival. “Estive aqui no 
lançamento do Projeto há dois anos e já pude sentir que daria certo tamanho 
o envolvimento das pessoas. As coisas só funcionam quando vemos esse caldo 
que se formou no Litoral Norte unindo comunidade, governo, pescadores e agri-
cultores. A Petrobras aprendeu muito com a experiência do Tecendo as Águas. 
Criamos carinho e respeito pela comunidade desta região e estamos orgulhosos 
de fazer parte dessa parceria”.

Paulo Rego, do Instituto Educa Brasil, parceiro do Tecendo as Águas em todas 
as suas atividades falou de sua satisfação. “É com muita satisfação que vemos o 
resultado desse projeto que já tem em seu DNA o trabalho em rede. Agradecemos 
a todos os que puseram a mão na massa para isso dar certo e esperamos dar con-
tinuidade a esse trabalho de alguma forma”.

Andree Ridder de Vieira, coordenadora geral do Tecendo as Águas, agradeceu 
cada um dos parceiros, homenageou representantes do governo e vários colabo-
radores da comunidade, além de relatar um pouco dos resultados do Tecendo. 
“Quando chegamos a essa região detectamos limitações, mas também muitas po-
tencialidades. Fomos então criando o tom da parceria porque atuar em rede é o 
nosso caminho. Foram 30 parcerias construídas ao longo de 24 meses, além de 
172 ações incluindo eventos, cursos, oficinas, mutirões, entre outras atividades. 
Nossa equipe se à  15 lideranças comunitárias e contou com o apoio do governo 
de São Sebastião e Caraguatatuba”, mencionou. “A gente espera ir além da Serra 

do Mar tecendo uma enorme rede de colaboração pela vida porque o Brasil tem 
sim esperança e ela está nas pessoas especiais de cada comunidade interessadas 
num mundo melhor e absolutamente possível”, concluiu. Andree também men-
cionou o desejo de transformar o Festival Tecendo as Águas em um evento anual 
que mostre e revele talentos artísticos, a gastronomia e os artesanatos locais, além 
da rica história da região.

As ações realizadas na região impactaram diretamente pequenos agricultores 
com implantação de fossa biodigestora, cisterna para captação de água da chuva e 
diversas oficinas de boas práticas na zona rural. Houve também ações focadas em 
reflorestamento com plantio de 8,5 mil mudas nativas da região.

Trabalhos de campo para sensibilizar moradores e comerciantes de Caraguata-
tuba a se ligarem na rede de esgoto, mutirões para limpeza de praias e manguezais 
e um intenso trabalho de educação ambiental alcançando as escolas do entorno 
da Bacia do Rio São Francisco em São Sebastião e os projetos sociais, a constru-
ção do roteiro turístico sustentável “Caminho das Águas – Ecoturismo, Turismo 
Pedagógico, Cultura e História – Litoral Norte de SP", também foram realizados.

Ainda dentro da programação, vários sebastianenses foram homenageados, en-
tre eles da Secretaria de Educação, a secretária da pasta Ângela Regina Couto e 
Sílvia Rodrigues Gesser; da Colônia Z-14, o presidente Manuel Paulino; do bair-
ro São Francisco, o morador Áureo Rego e da Secretaria de Cultura e Turismo, o 
fotógrafo Edivaldo do Nascimento.

Projeto
O Projeto “Tecendo as Águas” é realizado em parceria com a Chevrolet e o Ins-

tituto Educa Brasil, com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petro-
bras Socioambiental e tem seis objetivos que se conectam no sentido de trabalhar 
a floresta, a água, educação, saúde, cultura, turismo, geração de renda e qualidade 
de vida: “Saberes das Águas”, “Se Ligue nas Águas”, “Conhecendo as Águas”, “Ca-
minho das Águas”, “Águas da Mata” e “No Ritmo das Águas”.

Este projeto também conta com o apoio do Comitê das Bacias Hidrográficas 
do Litoral Norte (CBHLN), das prefeituras de São Sebastião e de Caraguatatuba, 
do Instituto Trata Brasil, da rede Made In Forest, do Centro de Educação Am-
biental de Guarulhos (CEAG) e da Organização Brasileira de Mulheres Empre-
sárias (OBME).

Supereco
O Supereco, por sua vez, é uma Oscip que atua há 21 anos com a missão de 

promover a educação ambiental como ferramenta estratégica de conservação am-
biental aliada ao desenvolvimento humano.

Os 23 programas, projetos e intervenções de educação pela sustentabilidade, 
abrangendo todos os Biomas do Brasil, formaram mais de 11.500 educadores e li-
deranças multiplicadoras em educação ambiental, atenderam mais de 1,5 milhão 
de crianças e jovens em programas de educação ambiental presencial e à distân-
cia, contemplaram 905 mil participantes diretos nas intervenções socioambien-
tais e produziram 135 publicações especializadas na área.

Serviço: Mais informações no site do Supreco: www.supereco.org.br
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