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FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo
eDItal De conVocaÇÃo 48

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 apro-
vados 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 Clas-
sificação 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 Funda-
ção 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 17 (segunda-feira) e 18 (terça-feira) 
de agosto de 2015, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes do-
cumentos: 
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 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 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 resolvidos 

pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 
São Sebastião, 14 de agosto de 2015.

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

aneXo I 
Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
58 MAA 509536 PEDRO HENRIQUES DUARTE

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 discriminado 
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 Federa-
ção na qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com senten-
ça transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justi-
ça do Estado _______________________________, no qual teria como 
parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):__________________________________________________________.
(     ) 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 sentença transitada em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado_________________________, 
relativo a CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 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 chama-
mento 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 práti-
ca 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

ato RAtIFIcatÓrIo De IneXIgIBIlIDaDe De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE INEXI-
GIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 60.717/15 (IN nº 
011/15), com fundamento no “caput” do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para 
contratação de empresa para fornecimento de vales transporte intermunicipal para atender 
usuários do serviço social em atendimento à Secretaria da Saúde.
São Sebastião, 13 de agosto de 2015.

reInalDo lUIZ De FIgUeIreDo
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

ato RAtIFIcatÓrIo De DISpenSa De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 60.931/2015 (DJ 09/15), com 
fundamento no Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para locação de imóvel 
localizado à Rua Manoel Tavares, nº10, Barra do Sahy, São Sebastião – SP, destinado à sede 
da Unidade de Saúde da Família - USF Barra do Sahy, em atendimento à Secretaria de Saúde. 
São Sebastião, 11 de agosto de 2015.

reInalDo lUIZ  De FIgUeIreDo
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ato RAtIFIcatÓrIo De DISpenSa De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 60.938/2015 (DJ 010/15), 
com fundamento no Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para locação de 
imóvel localizado à Rua Cirene, nº 285, Canto do Mar, São Sebastião – SP, destinado a sede da 
Unidade de Família – USF Canto do Mar, em atendimento à Secretaria de Saúde. 
São Sebastião, 11 de agosto de 2015.

reInalDo lUIZ  De FIgUeIreDo
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

cÂmaRA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
lItoRAl norte – SÃo paUlo

retIFIcaÇÃo

OS ATOS RATIFICATÓRIOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS PRO-
CESSO 973/15 E 987/15, PUBLICADO NA EDIÇÃO N.º 229 DO DIA 22 DE JULHO DE 
2015 FICA RETIFICADO, ONDE SE LÊ: 
“PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 987/15, REFERENTE AO IMOVEL DA RUA 
CANDIDO MOTA N.º 66- LEIA-SE: PROCESSO ADMINISTRATIVO 973/2015, PARA 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL 
NÃO RESIDENCIAL SITO À RUA CANDIDO MOTA, N.º 66- BAIRRO CENTRO, COM 
DESTINAÇÃO A UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
“PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 973/15, REFERENTE AO IMOVEL DA RUA EX-
PEDICIONARIOS BRASILEIROS N.º 260- LEIA-SE: PROCESSO ADMINISTRATIVO 
987/2015, PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA LOCAÇÃO 
DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL SITO À RUA EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS, 
N.º 260- BAIRRO CENTRO, COM DESTINAÇÃO A UTILIZAÇÃO COMO ANEXO 
DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CMSS.

Praia de Bora Bora recebe provas 
de travessias aquáticas neste domingo

Disputas incluem a Copa Sebastianense e o Circuito Paulista

Competidores enfrentarão o mar com segurança acompanhados de perto por equipes da Secretaria de Esportes

Arnaldo Klajn | PMSS
O próximo domingo (16) será bem mais movimen-

tado na Costa Sul de São Sebastião. Isto porque, estão 
marcadas duas provas a serem disputadas na praia de 
Bora Bora.

Com início previsto para as 8h, a VII Etapa 2015 do 
Circuito Paulista de Travessias Aquáticas junto com a 
II Copa Sebastianense de Travessia Aquática, promete 
atrair um bom público entre moradores e visitantes que 
apreciam a modalidade.

A prova, considerada a mais estruturada e segura de 
todo Estado – o que segundo os organizadores dá mais 
visibilidade à prova sebastianense – reunirá nadadores 
em três percursos distintos: 500m, 1000m e 3000m.

Apesar de participarem da mesma competição, a tra-
vessia contará pontos em separado. Isto é, válidos pela 
VII etapa do Circuito Paulista e pela II Copa Sebastia-
nense, distintamente quanto à classificação, uma vez que 
os competidores da região pontuarão em separado aos 
atletas inscritos em nível estadual e nacional.

Com apoio da Secretaria de Esportes, ambas as com-
petições são promovidas pela ‘Gaivotas Eventos’ que di-

vulgará os resultados, na íntegra, em sua página oficial: 
www.gaivotaseventos.com.br
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Revitalização do complexo da Praça Antônio 
Guimarães Pereira Dias é entregue

Espaço ganhou nova iluminação, piso, bancos, paisagismo e estacionamento

Prefeito Ernane e familiares do homenageado durante a inauguração

Halsey Madeira|PMSS

A revitalização do Complexo da Praça Antônio 
Guimarães Pereira Dias, entre as ruas Mário Olegário 
Leite e João Batista Fernandes, no Centro, foi entre-
gue oficialmente no último dia 12 de agosto.

O espaço público recebeu nova iluminação, pi-
sos, bancos, plantas e estacionamento. Após a nova 
iluminação instalada na praça ser acesa, foi iniciada a 
solenidade de inauguração com a leitura de um tex-
to sobre o homenageado, que chegou a São Sebas-
tião viúvo, com três filhos, na década de 50, casou e 
teve mais quatro filhos, trabalhou nos Correios e Te-
légrafos, montou o jornal O Bandeirante e a Rádio 
Atlântica e participou da política local. Na sequência, 
ocorreu a leitura da carta de um dos filhos de Antô-
nio, Jerônimo dos Santos Dias. Atualmente, a família 
deixada pelo homenageado tem aproximadamente 
250 integrantes na cidade.

O neto, José Veríssimo, o Zequinha, agradeceu 
pela homenagem e destacou que a eternidade do avô 
está na praça. A filha, Luzia Santos, também elogiou a 
iniciativa, que de acordo com ela faz um resgate histó-
rico do nome de Antônio. Agradeceu à administração 
pela “ideia da reconstrução, da remodelação da praça 
e a proposta de beneficiar o meio ambiente e a saúde 

Sintonia Corpo & Arte se apresenta 
em Campos do Jordão

O grupo faz parte das Oficinas Culturais de São Sebastião

Alunas das Oficinas Culturais participam de vários eventos

Damares Oliveira
O grupo de dança Sintonia Corpo & Arte, das Oficinas Culturais da Fun-

dação Deodato Santana – órgão ligado à Secretaria de Cultura e Turismo de 
São Sebastião – participará da XIX New Fest Dance em Campos do Jordão. 
A  competição reúne os melhores profissionais de dança do Brasil e acon-
tece.

O evento acontecerá no Auditório Cláudio Santoro e as competições en-
globam as categorias: clássico, repertório, jazz, estilo livre, dança contem-
porânea, dança moderna, sapateado, danças urbanas, danças populares e 
dança gospel.

Além de valorizar a arte da dança e proporcionar a troca de experiências 
entre os artistas, o evento também oferece prêmios em dinheiro aos vence-
dores de cada semana.

Workshops de dança completam as atrações do evento a ser realizado 
entre os próximos dias 14 e 23.

Sintonia Corpo & Arte
O ‘Sintonia Corpo & Arte’ nasceu em 2005, fruto de um trabalho volun-

tário realizado pela professora Michelle Nunes.
Atualmente o Sintonia tem como base os alunos das Oficinas Culturais 

de São Sebastião, além do Grupo Avançado, totalizando 150 alunos.
Segundo Michelle Nunes, o projeto tem por objetivo valorizar a prática 

da dança, não apenas em festivais em busca de prêmios, mas promovendo 
espetáculos com temas relevantes ao ensino de valores essenciais à forma-
ção não somente do bailarino, mas do ser humano por completo.

da população”.
O presidente da Associação Comercial, Eduardo 

Cimino, destacou a importância da entrega da revi-
talização de duas praças, referindo também a Praça 
Lions Clube, e a transformação do Centro Histórico, 
com troca de calçamento, pisos e iluminação das cal-
çadas. “É extremamente importante o surgimento de 
nova paisagem. Esse novo visual que está chegando, 
essa revitalização transforma o Centro Histórico em 
um shopping a céu aberto”.

Mais
No dia 17 de agosto, às 17h, na Costa Sul da cida-

de, será entregue a ponte na Estrada do Cascalho, em 
Boiçucanga. Também no dia 17, às 15h30, ocorrerá 
a entregará a reforma no Centro de Reabilitação de 
Boiçucanga. Além dessa, outras três pontes existen-
tes na região, em Maresias e Cambury, também serão 
reconstruídas. O objetivo das obras é oferecer mais 
qualidade e segurança aos moradores e frequentado-
res da região.
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Mutirão de limpeza na região da Topolândia 
termina nesta sexta-feira

Em mais de 20 dias de atuação, trabalhos estão em fase de conclusão na região

Trabalhos continuam a todo vapor no maior complexo populacional do município

Arnaldo Klajn | PMSS

Considerada o maior complexo populacional do município, a região que en-
globa os bairros da Topolândia, Olaria e Itatinga, na região central de São Sebas-
tião, sente os reflexos do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Administrações 
Regionais (Seadre) com os mutirões de limpeza que percorrem todos os bairros. 
Depois de mais de 20 dias de atuação, a força-tarefa que envolve servidores da 
pasta e funcionários da Ecopav – empresa responsável pela limpeza pública – en-
cerra os trabalhos no Itatinga.

A força-tarefa começou, em 20 de julho, pela Topolândia, com a equipe se di-
vidindo em várias frentes após ter realizado os trabalhos no Topovaradouro, que 
incluiu, ainda, a Praia Preta e o Mangue do Araçá, onde foram usados cerca de 15 
caminhões para limpeza local. O início dos trabalhos na região da Topolândia en-
volveu mais de 50 profissionais e equipamentos, como retroescavadeiras e cami-
nhões. Nessa iniciativa são realizados serviços como roçada de mato, limpeza de 
calçadas, desobstrução de valas, remoção de entulhos, pinturas de guias e sarjetas, 
operação tapa-buraco e manutenção geral em praças e galerias de águas pluviais.

Depois de concluídos os bairros da Topolândia e Olaria, a equipe finalizará 
as ações no Itatinga com encerramento previsto para a próxima sexta-feira (14). 
Essa operação tem alterado o visual da cidade e contado com apoio da população.

Multas
A Lei nº 2321/2015, de autoria do Poder Executivo, prevê cobrança de multa 

para quem depositar podas e móveis nas calçadas e vias públicas do município. A 
multa pode chegar a R$ 1,5 mil e o infrator tem até 72 horas para adotar as medidas 
necessárias visando a retirada do lixo ou material depositado irregularmente. O 
morador deve contratar uma caçamba para colocação do material e remoção para 
destino correto. Com intuito de fazer valer a iniciativa, fiscais de vários setores ad-
ministrativos trabalham na orientação, notificação e, quando necessário, autuação 
do cidadão em casos de infrações com base nesta recente lei.

Para colaborar com a manutenção da limpeza urbana, a Prefeitura lançou o Dis-
que Denúncia: 0800-7725307 que pode ser acionado, anonimamente, pelo cida-
dão que presenciar o descarte irregular de lixo e entulho pela cidade. O sistema 
começou a funcionar em 30 de abril e se tornou mais uma ferramenta de apoio 
ao trabalho desenvolvido pela Seadre. Além deste, há outros números que podem 
ser acionados: 0800 7700776 (Meio Ambiente) e 3891-3454 (Casa da Dengue), 
levando em consideração os trabalhos desenvolvidos pela Administração no com-
bate ao transmissor da doença, o mosquito Aedes aegypti.
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Fonte Luminosa terá seleção musical especial 
para crianças neste sábado

A fonte luminosa musical foi inaugurada em 2 de agosto

Halsey Madeira|PMSS
Com uma seleção especial de músicas vol-

tada para crianças, a Fonte Luminosa Musical 
será uma das atrações do Complexo Turístico 
da Rua da Praia, no Centro Histórico de São 
Sebastião, neste sábado (15).

A programação que será apresentada no 
equipamento está programada para acontecer 
das 20h às 21h. Além do repertório de música 
infantil também haverá brinquedo pula-pula, 
distribuição de pipoca e algodão doce.

Recentemente entregue à população pela 
Administração Municipal, a Fonte Luminosa 
Musical está programada para funcionar todos 
os finais de semana a partir das 18h30.

A fonte é mais um atrativo turístico que 
integra todo o projeto de reurbanização pai-
sagística do Complexo Turístico da Rua da 
Praia.

Serviço: O evento é aberto a todo o público.

São Sebastião participa de evento 
turístico em Ribeirão Preto

Município será representado no evento criado há 18 anos pela 
Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região

Sectur | PMSS
A Prefeitura de São Sebastião, por 

meio da Sectur (Secretaria de Cultu-
ra e Turismo), enviará representantes 
para o Encontro Nacional das Agências 
de Viagem, mais conhecido por Feira 
Avirrp, em Ribeirão Preto, nesta sexta-
feira (14) e sábado (15).

São Sebastião marca presença na Fei-
ra Avirrp em parceria com a Secretaria 
de Turismo do Estado. A turismóloga 
Roberta Alves, da Secretaria de Cultura 
e Turismo representará o município no 
evento.

São esperados para o evento mais de 
2.600 agentes de viagens na edição des-
te ano. A feira contará com 152 espaços 
que promovem mais de 500 marcas e 
destinos.

Segundo os organizadores, apesar 
de muitos considerarem o ano como de 
contrário a investimentos, não há sinais 
de redução no interesse dos agentes de 
viagem em obter produtos, serviços e 
aplicações em network.

O Encontro Nacional das Agências 
de Viagem foi criado pela Associação 
das Agências de Viagem de Ribeirão 
Preto e Região no ano de 1997 e faz 
parte do calendário oficial de eventos 
da cidade.
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7ª Semana de Educação Física oferece 
programação diversificada

Ex-técnico da seleção brasileira de baquete, José Medalha, é presença confirmada na abertura do evento

Os alunos receberão certificado de participação nas palestras

Arnaldo Klajn | PMSS

O Teatro Municipal, no Centro Histórico da cidade, receberá entre os dias 31 
de agosto e 4 de setembro, a sétima edição da Semana de Educação Física de São 
Sebastião, com início marcado para as 19h.

O evento é organizado pela Secretaria de Esportes em parceria com a Secreta-
ria de Educação e conta com apoio da Unibr – Faculdade São Sebastião, Centro 
Universitário Módulo, grupo Phorte e Sesi ( Serviço Social da Industria).

O evento acontece nesta data para marcar o Dia do Professor de Educação Fí-
sica, comemorado em 1º de setembro.

As palestras têm como público alvo, estudantes, professores e profissionais 
da área. Porém, é aberta à comunidade, tendo como objetivo fortalecer a região 
como polo acadêmico de Educação Física, visando difundir a prática de ativida-
des na área.

Durante a semana serão ministradas palestras com profissionais renomados 
que falarão sobre temas importantes e em evidência no cenário profissional da 
área. Os alunos receberão certificado de participação para frequência acima de 
75% e a editora Phorte disponibilizará um stand para vendas de livros.

Confira a programação
Agosto
Dia 31 | Segunda-feira 
19h | Abertura Oficial 
19h30| Palestra: “Implicações Psicológicas e Pessoais da Docência: O Caso da 

Educação Física”, com professor doutor Pedro José Wintersein

Setembro
Dia 09 | Terça-feira
19h | Palestra: “É possível perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo 

tempo, do ponto de vista nutricional?”, com professor doutor Rodrigo Vitasovic 
Gomes.

20h30 | Palestra: “Posturologia, Fisiologia do Exercício e Prevenção de Lesão”, 
com o fisioterapeuta Eduardo Massucato. 

Dia 02 | Quarta-feira
19h | Palestra: “Iniciação em Atletismo para pessoas com deficiência”, com 

Professor Marco Aurélio Lima Borges.
20h | Palestra: “Corre 360º para Cadeirantes, com professor Marco Aurélio 

Lima Borges”.
Dia 03 | Quinta-feira         
19h | Palestra: “Educação Física, um componente curricular indispensável”, 

com professor Amauri Aparecido Bassoli de Oliveira.
20h | Palestra “Inteligência Corporal Cinestésica: Umm Novo Olhar Para a 

Educação Física Escolar”, com professora doutora Vilma Lení Nista.
Dia 4 | Sexta-feira
19h | Palestra: “Treinamento Funcional e Postural”, com a professora Erica 

Verderi
20h30 | Palestra: “A Preparação Física no Surf – Detecção, Seleção e Promoção 

de Talentos Esportivos no Surf ”, com o professor Ricardo Vilalva.


