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Veículo de Imprensa Of icial

Autorizado pela Lei  n°  2247/13

w w w. s ao s eba st i ao. s p.gov.b r

Fundação de Saúde pública de São Sebastião
lei complementar nº 168/2013

proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo emergencIal nº 20/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso 
de suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados, que en-
contram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) cargo (s) abaixo 
descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para con-
tratação pelo período de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Com-
plementar nº 168/2014, em função do término do contrato por prazo determinado de Raquel 
Batisti Nery e João Claudio Pontes Jacques e por falta de candidatos aprovados nos concursos 
01/2014 e 02/2014 para convocação.

1) requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe – 
CRM-SP.  

1.1) as etapas do processo Seletivo serão assim realizadas:

2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;

- cópia autenticada do Diploma Universitário;
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional;
- comprovante de anuidade 2015 do conselho de classe (CRM-SP);
- cópia do CPF;
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justificativa;
- cópia da Certidão de Casamento;
- cópia do PIS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do Poupa Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida no Fórum do mu-
nicípio de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de filhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- cópia da carteira de vacinação de filhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- comprovante de conta bancária (cópia da face do cartão).

3) Dos recursos:
3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) vias e 
protocolados no Departamento de Recursos Humanos da Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. Mansueto Pierotti, 391 – 2º piso – Centro – São Sebastião/
SP, e estar devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a denominação do 
motivo do recurso, endereço e telefones para contato.
3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência do 
fato gerador.

4) Disposições Finais:
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue nor-
mativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de inscrição para o candi-
dato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases acima 
citadas.
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLT – Constituição das 
Leis Trabalhistas, conforme previsto no Art. 443 desta carta.
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresentá-los em 
discordância com as exigências deste edital.
São Sebastião, 24 de agosto de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIra Da SIlVa
Diretor presidente

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo

eDItal De conVocaÇÃo 50
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 Man-
sueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 25 (terça-feira) e 26 (quarta-feira) de agos-
to 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) 
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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  automaticamen-
te 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, 24 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
60 MAA 509124 ROBSON GABRIEL RODRIGUES CAETANO

Na manhã do domingo (23), alunos da Escola de Esportes da Secretaria de 
Esportes de São Sebastião, participaram do Festival de Futebol de Areia do Mi-
rante do Itatinga, na região central da cidade.

Acompanhados do professor William Ibanhez, aproximadamente 50 alunos, 
entre 7 e 11 anos, se divertiram e aproveitaram a manhã para fazer o que mais 
gostam: jogar bola.

O professor contou que a ideia do festival foi promover uma atividade di-

Foto: Divulgação

Festival de Futebol de areia entretém 
crianças do Mirante do Itatinga

ferente para reunir as crianças. “Todos os alunos participaram e o objetivo era 
fugir um pouco do treino do dia-a-dia e proporcionar uma interação entre pais 
e filhos”, afirmou.

Os pais acompanharam os filhos e todos os alunos ganharam medalha de par-
ticipação.

Serviço: As aulas acontecem as segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 11h30 
e das 14h30 às 18h, no Mirante.

Todos os alunos ganharam medalha de participação
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O primeiro aniversário, desse encontro informal para reviver a cultura caiçara, 
reuniu moradores e amigos neste fim de semana

“Tinha abricoeiro dizendo que todo amor verdadeiro é grande como o mar’. 
Esse trecho de um dos poemas declarados pelo escritor Ivo de Souza, mais conhe-
cido como o “Poeta dos Mares”, abriu as atividades culturais do Sarau do Chão 
Caiçara no último sábado (22), data em que se comemorou o Dia do Folclore. 

Poemas referentes à lenda do Pontal da Cruz e as belezas de São Sebastião, 
além da mistura de ritmos musicais, desde sertanejo à viola caipira e muitas can-
ções conhecidas por gerações, animaram a festa do primeiro aniversário do pro-
jeto que reuniu moradores e amigos no espaço da Sociedade Amigos de Bareque-
çaba na sexta e sábado.

O sarau consolidou o espaço cultural no bairro onde já são realizadas oficinas 
com várias atividades para a comunidade, oferecendo opções de entretenimento 
e conhecimento para pessoas de todas as idades, em parceria com a Secretaria de 
Cultura e Turismo (Sectur) do município. No entanto, o sarau fortaleceu o envol-
vimento de entidades do próprio bairro.

Quem participou do evento, saboreou delícias preparadas nas barracas do Ba-
requeçaba Futebol Clube, do Grêmio e do espaço Chão Caiçara com direito à 
decoração especial, caldinho de abóbora e mandioca, café de garapa aquecidos no 
fogão à lenha improvisado e ainda bolos caseiros e paçoca feita em um pilão com 
mais de 50 anos. Não faltou diversão para a criançada com a pescaria dos jovens 
da Igreja Católica e muita poesia e música.

Entre os  convidados especiais, o evento contou também com o poeta Geraldo 
de Buta, a escritora e a jornalista Maria Angélica que, ao fazer a abertura especial 
do Sarau, lembrou da iniciativa idealizada pelo morador do bairro, artesão e mo-
nitor de oficinas culturais, Lindomar dos Santos (Nicinho) à frente do projeto 
Chão Caiçara. Segundo Maria Angélica, “esse projeto não tem barreiras e está 
aberto a todos os artistas da região”.

Consolidado
Incentivadora do  Chão Caiçara, que resultou na criação do sarau há um ano, a 

secretaria de Cultura e Turismo, destacou a importância da parceria entre Prefei-
tura, Sociedade Amigos de Bairro, que cedeu o espaço, e de todos os envolvidos 
no projeto Chão Caiçara. O espaço do bairro, onde acontecem várias oficinas, 
já se consolidou como ponto cultural e só tende a crescer junto com o resgate 
da cultua caiçara que é essencial para a história e a tradição do município, frisou 
Marianita.

Nascido em Ihabela, o poeta Ivo de Souza hoje mora em São Paulo mas tem 
participado de vários encontros e saraus. “Esse espaço de Barequeçaba é uma for-
ça grande para a cultura e o Nicinho e Maria Angélica fazem renascer a cultura 
caiçara”. Esse sentimento de reviver e mostrar a importância da cultura de raiz dos 

A Prefeitura de São Sebastião traz uma agenda agitada nos trabalhos de 
“Mutirões nos Bairros” na região central da cidade, durante a última semana 
do mês. A equipe da Secretaria das Administrações Regionais (Seadre), con-
clui nesta segunda-feira (24), a manutenção e limpeza nas vias públicas no 
Porto Grande. O mutirão no bairro começou na última terça-feira (18).

Já amanhã (25), e na quarta-feira (26), a força-tarefa do “Mutirões nos Bair-
ros” chegará à praia Deserta. O objetivo é retirar lixo da praia, acumulado nas 
margens devido às marés cheias e que se misturam à vegetação local, além de 
recuperação das vias públicas do bairro.

A partir de quinta-feira (27), os trabalhos da Seadre focam a Vila Amélia. 
A ação começará com mãos à obra nas ruas e praças do bairro. A equipe vai 
se dividir em várias frentes e contará com apoio de caminhões e máquinas no 
auxílio à limpeza.

Durante os mutirões são realizados pintura, reforma, remoção de poda, 
limpeza de terrenos baldios, guias e sarjetas, aberturas de valas entre outros 
serviços. Os trabalhos envolvem diversos braçais, máquinas e veículos pesa-
dos, como trator e caminhões. 

De acordo com a Seadre há um trabalho paralelo com caminhões e máqui-
nas, também na região central do município, para retirada de poda. 

caiçaras também foi ressaltado pelo cantor Dani de Paula que estava emocionado 
ao falar do trabalho cultural.

“Esse é um bairro pequeno, mas com muitos moradores e artistas que precisa-
vam de um espaço assim para mostrar seu trabalho”. Dani, como Nicinho, também 
é morador em Barequeçaca assim como a dupla Alex e Marcos mostraram o som 
mais raiz. O público também foi presenteado com as apresentações de Maurici 
Matos e Gilmar Moura e o violonista Luis Fernando. “Aqui é praticamente uma 
família”, disse Nicinho que ressaltou a proposta de integração nascida neste fim 
de semana com os clubes de futebol do bairro pois tem a intenção de levar várias 
atividades esportivas às crianças da região.

O trabalho também envolve parcerias com as secretarias municipais de Espor-
te e Educação, além da Sectur. Paralelamente é desenvolvido o projeto do Sarau 
do Chão Caiçara que, a partir de agora, passa a acontecer toda segunda sexta-feira 
do mês, às 19 horas, na sede da Associação (Rua Cantídio de Moura Campos, 
356). É o passado e o presente convivendo harmoniosamente em São Sebastião. 

Fotos: Rosangela Falato

Sarau do Chão Caiçara consolida 
espaço cultural em Barequeçaba

Muita música, poesia e delícias da culinária caiçara marcaram aniversário do Sarau do Chão Caiçara animando bom público

“Mutirões nos Bairros” tem 
agenda agitada esta semana
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A proposta de criação do Consórcio Intermunici-
pal de Segurança Pública da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Manti-
queira, que reúne 44 municípios, será debatida nesta 
semana em São Sebastião. O encontro está previsto 
para começar às 9h30, de quarta-feira (26), no Teatro 
Municipal.

O tema, discutido por representantes dos setores 
de segurança urbana, já foi abordado em várias cida-
des que firmaram Protocolo de Intenções aderindo à 
proposta da criação do consórcio que visa, também, 
a instalação de um Centro de Formação das Guardas 

Municipais; a localização da sede também está na 
pauta de discussão.

Proposta
A proposta do Consórcio Intermunicipal para 

criação desse Centro de Formação foi aprovada pela 
administração de São Sebastião. O município já tem 
assinada a adesão ao Protocolo de Intenções por 
meio dos representantes da Secretaria de Segurança 
Urbana do município e do comando da GCM (Guar-
da Civil Municipal) que têm participado de encon-
tros nas demais cidades da região.

Foto: Halsey Madeira | PMSS

Criação de Centro de Formação de Guardas Municipais 
será discutido nesta semana em São Sebastião

O Consórcio Intermunicipal de GCMs envolve o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira

A Escola Municipal Cynthia Cliquet Luciano, na Enseada, 
Costa Norte de São Sebastião, recebeu uma visita dos agentes de 
tráfego Adilson Nicolau e Claudio Ruiz, que ministraram para 
todos os estudantes dos sextos anos uma palestra sobre Educa-
ção no Trânsito.

Durante a visita, os agentes abordaram o tema de maneira 
bem pedagógica e lúdica mostrando aos alunos como colaborar 
para ter um trânsito mais seguro, tanto para o motorista como 
para o pedestre. 

As crianças tiveram a chance também de fazer perguntas e es-
clarecer dúvidas, em especial sobre o uso do cinto de segurança.

A relevância de fortalecer as guardas municipais se 
baseia no fato delas estarem envolvidas com as cida-
des. 

De acordo com a Segurança Urbana, a proposta 
é interessante e possibilitará a padronização de atu-
ação das guardas municipais como preconiza a Lei nº 
13.022/2014. A previsão é da constituição de con-
sórcio público, entre municípios limítrofes, nos ser-
viços da guarda municipal de forma compartilhada e 
estabelece, ainda, as normas de atuação e estrutura-
ção das guardas em nível nacional.

Avanços
De acordo com o comandante da GCM de São 

Sebastião, Edson Rosalvo, as discussões estão avan-
çadas em relação à criação do Centro de Formação e 
ao próprio consórcio. De acordo com ele, a parceria 
possibilitará a adoção de medidas conjuntas com a 
atuação de uma política pública pertinente a projetos 
e ações integrados de segurança nos municípios, as 
quais virão a ser consorciados. “Sendo assim, as Guar-
das Civis Municipais dessas cidades da região passa-
rão a seguir parâmetros de padronização referentes a 
ingresso, cursos de formação e especialização, rotinas 
e procedimentos, treinamentos permanentes e contí-
nuos, uniforme, armamento, viaturas, EPI, comuni-
cação e benefícios em carreiras”, declarou.

O município tem sido representado, também, pelo 
secretário adjunto da Segur, Osmar Henrique, entre 
outros integrantes da GCM. Além de São Sebastião, 
tem participado das reuniões representantes das ci-
dades de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Cru-
zeiro, Caçapava, Aparecida, Ubatuba, Pindamonhan-
gaba, Campos do Jordão e Lorena.

Serviço: O Teatro Municipal fica na avenida Dr. 
Altino Arantes, 2, no Centro Histórico da cidade.

Foto: Divulgação

Agentes de tráfego 
promovem palestra sobre 
educação para o trânsito

Crianças conversam com agentes sobre segurança no trânsito

GCMs estão envolvidos diariamente com a comunidade
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Sucesso. Foi esta a opinião do público e dos ar-
tistas convidados que prestigiaram e participaram 
do Pré-Glorifica Litoral na noite de ontem (22), no 
Anfiteatro do Complexo da Rua da Praia, no Centro 
Histórico de São Sebastião.

A festa, foi aberta com a divulgação de parte dos 
aprovados nas audições musicais de sexta-feira (21), 
que abrirão as noites da maior festa do gênero gos-
pel no Brasil (veja a relação de todos os selecionados 
abaixo), o que por si só já agitou o evento, encerrado 
depois da meia noite. A última apresentação do dia 
ficou por conta do cantor convidado Fiko Braz, que 
se apresentará no VII Glorifica Litoral no dia 9 de 
setembro no palco principal da Praça de Eventos da 
Rua da Praia. O Glorifica é realizado por meio da 
parceria entre Prefeitura de São Sebastião e Copass 
(Conselho de Pastores de São Sebastião).

Adoração
O primeiro a subir ao palco foi o cantor Paulo 

Moledo que com composições próprias e alguns co-
vers, fez a plateia cantar junto. 

O mesmo aconteceu com segundo convidado 
da noite, Miquéias Medeiros. Mesclando adoração 
com ministração da Palavra, cativou o público que 
cantou e dançou alguns hits de grandes nomes do 
cenário nacional gospel como Fernandinho.

Na sequência o Kylouva fez da noite de adoração 
uma grande festa levando crianças, jovens, adultos e 
idosos a esquentarem a fria noite dançando o ritmo 

Foto: Arnaldo Klajn/PMSS

Pré-Glorifica Litoral é sucesso de público
A dupla Pedro e Aline é escolhida para ir ao Programa do Ratinho

do grupo com antigas e novas composições.
Pouco depois das 23h, Fiko Braz entrou em cena 

e, com muito carisma, ganhou mais uma vez toda 
atenção da plateia. Na noite anterior, o cantor cha-
mou a atenção por ser um dos júris das audições 
musicais. 

Aprovado
Para Paulo Vitor, integrante do Kylouva, a iniciati-

va do Pré-Glorifica foi realmente muito positiva. "O 
evento chama para a grande festa que ao longo de dez 
dias promete não apenas levar o público a louvar e 
dançar, mas também a refletir na Palavra de Deus a 
ser ministrada pelos pastores convidados", disse.

Fiko Braz também teceu muitos elogios à ideia. 
"No todo, o Glorifica Litoral é um evento grandioso 
do ponto de vista espiritual. "O Glorifica como um 
todo, incluindo agora esta participação especial em 
um programa de televisão visto em rede nacional, 
tem ajudado muita gente a construir seus sonhos, a 
concretizá-los e ir em busca de novos sonhos. Isto 
é muito bom. Além disso, o evento é uma forma 
de evangelizar, mas a responsabilidade desta tarefa 
não é somente do Glorifica Litoral, mas sim de cada 
cristão. O brilho, a honra e a glória são para Deus", 
observou o cantor que acrescentou sentir-se honra-
do em participar de mais uma edição do Glorifica 
Litoral. "Participar de um projeto desta magnitude 
é muito importante, visto ser seu propósito é servir 
de portas para que o evangelho alcance àqueles que 

precisam crescer, que precisam ser salvos em Cristo, 
que precisam ouvir falar de Deus", concluiu.

Audições
Depois de analisarem vários quesitos, entre eles, 

afinação e presença em palco, o jurado escolheu cin-
co bandas e 12 cantores entre solos e duplas. Con-
fira:

Bandas
Ministério Quadrangular
Banda HDC
Banda Scopus
Josiane Helfsten e Banda
Cantores
Pedro e Aline
Lúcia Silva
Angela Cristina
Fernanda Rodrigues
Victória Ribeiro
Jennifer Pires
Ana Carolina
Jusimara Oliveira
Rogério Lourenço
Hugo e Natália
Jaqueline Mendonça
Marli Motta
Serviço: O VII Glorifica Litoral acontece de 4 a 

13 de setembro na Praça de Eventos da Rua da Praia, 
no Centro Histórico da cidade, sempre a partir das 
19h, com entrada franca. 


