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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02
CONCURSO PÚBLICO 01/2015
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 EDI-
TAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2015, de 07 de AGOSTO DE 2015, publicado em 07.08.2015, 
bem como os editais de Classificação Final e Homologação, publicados no site da Prefeitura Municipal de São Se-
bastião e SH Dias Consultoria, 
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser lotado na Fundação 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 10 (quinta-feira) e 14 (segunda-feira) de dezembro 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 documentos poderá ser feita, na 
mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento de procuração particular com firma reconhe-
cida com poderes específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no local, data e horário indi-
cados, 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 pre-
sente convocação, dentro dos prazos determinados será  automaticamente 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, 09 de dezembro de 2015.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

aneXo I 
Médico 1 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista)
Classif./Insc./ Candidato
3 2000145098 JOSE CARLOS DE LIMA FICHTNER

Médico 3 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista)
 Classif./Insc./ Candidato
4 2000138458 GISELE TEIXEIRA MILANO
5 2000137130 ANDREA SARAN SONNE
6 2000144359 MARY YUKIE CHIBA

ANEXO I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALIDADES

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 Federação na qual teria como 
parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transitada em julgado em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça 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 se-
guinte teor (podendo ser resumido):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com sentença transitada em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado_______________________________, re-
lativo a CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):_______________________________________________________________________.
D E C L A R A entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida no edital de chamamento nº 01, bem 
como ter ciência de que deverá entregar certidão de distribuição cível no prazo de 30 dias, como forma de cumpri-
mento 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 elimi-
nação 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

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 13
CONCURSO PÚBLICO 02/2014
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, e considerando o resultado Final e Classificação dos aprovados no Concurso Público aberto pelo 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 02/2014, de 27 de NOVEMBRO DE 2014, publicado em 
27.11.2014, 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 Fundação 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 10 (quinta-feira) e 14 (segunda-feira) de dezembro 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 para a qual concorre ou comprovante de escolari-
dade do grau exigido no concurso 
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 reconhe-
cida com poderes específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no local, data e horário indi-
cados, 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 pre-
sente convocação, dentro dos prazos determinados será  automaticamente 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, 09 de dezembro de 2015.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

aneXo I 
Auxiliar de Saúde Bucal
 Classif./Insc./ Candidato 
27 2000019462 ANA KELE DUARTE SILVA

aneXo I I
termo De eXIStÊncIa oU aUSÊncIa De anteceDenteS 

e penalIDaDeS 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 Federação na qual teria como 
parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transitada em julgado em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça 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 se-
guinte teor (podendo ser resumido):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com sentença transitada em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado_______________________________, re-
lativo a CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):______________________________________________________________________.
D E C L A R A entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida no edital de chamamento nº 12, bem 
como ter ciência de que deverá entregar certidão de distribuição cível no prazo de 30 dias, como forma de cumpri-
mento 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 elimi-
nação 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

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 64
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 EDI-
TAL 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 Fundação 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 10 (quinta-feira) e 14 (segunda-feira) de dezembro 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 documentos poderá ser feita, na 
mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento de procuração particular com firma reconhe-
cida com poderes específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no local, data e horário indi-
cados, 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 pre-
sente convocação, dentro dos prazos determinados será  automaticamente 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, 09 de dezembro de 2015.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

aneXo I 
Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
73 MAA 508306 SUELEN SAVANA RODRIGUES RANIERI
74 MAA 504155 POLIANE AMARAL CARVALHO SOUZA

Auxiliar de Serviços Gerais
 Classif./Insc./ Candidato
73 QAS 505593 JORGE LUIZ GIARETTA

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 Federação na qual teria como 
parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transitada em julgado em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça 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 se-
guinte teor (podendo ser resumido):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com sentença transitada em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado_______________________________, re-
lativo a CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):_____________________________________________________________________.
D E C L A R A entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida no edital de chamamento 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 elimi-
nação 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

“Referentes a Reclamacoes finalizadas e abaixo publicadas. Fica concedido, a todos os interessados, a partir da data 
desta publicacao, o prazo de 15 dias para oferecimento de recurso, nos termos do art 44 da lei 10 177/98. Obs: O
recurso devera ser entregue na Rua Barra Funda, 930 - 4 andar, sala 406, na ACP - Assessoria de Controle e Proces-
sos “ FA - Fornecedor - CNPJ - Consumidor - Resultado 
0115-000.526-4 - F M Multimarcas Comercio de Veiculos Ltda - 07296723000129 - Paulo Sergio Bernardo de 
Vasconcelos - Fundamentada Não Atendida 
0115-000.539-0 - Banco Pan S/a - 59285411000113 - Simone Maria Ferreira Ruas e Fagundes - Não Fundamen-
tada/Encerrada
0115-001.262-4 - Telefonica Brasil S/a - 02558157000162 - Joel Marcondes de Souza - Não Fundamentada/En-
cerrada 0115-001.442-6 - Mabe Campinas Eletrodomésticos S/a - 46041307000131 - Josias
Borges de Souza - Fundamentada Não Atendida
0115-001.497-6 - Mi Llienium Equipamentos Para Elevadores Ltda - 06128351000169
- Altamira Soares Leite - Fundamentada Não Atendida
0115-001.498-4 - Dell Computadores do Brasil Ltda. - 72381189000110 - Ligia
Cardoso Arbex - Fundamentada Não Atendida
0115-001.622-8 - Photo Graph Suvenires e Fotogravacao Ltda - Me - 14681345000162
- Luciana de Jesus Penedo Cavalcante - Fundamentada Não Atendida
0115-001.764-4 - Qualicorp Administração e Serviços. Ltda. - 03609855000102 -
Luiz Carlos Scholz - Fundamentada Não Atendida
0115-001.791-5 - Oi Móvel S/a - 05423963000111 - Luciana Ferreira Neres - Não
Fundamentada/Encerrada
0115-001.827-4 - Cnova Comercio Eletronico S.a. - 07170938000107 - Laise Andrade
Batista - Fundamentada Não Atendida
0115-001.840-0 - Pernambucanas Financiadora S a Credito Financiamen -
43180355000112 - Elza Gomes dos Santos - Fundamentada Não Atendida
0115-001.880-8 - Via Varejo S/a - 33041260065290 - Fabiola Tadiello -
Fundamentada Atendida
0115-001.895-0 - Sul América Seguro Saúde S.a. - 86878469000143 - Gabriel
Fonseca Alegre - Fundamentada Não Atendida
0115-001.911-6 - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. - 00280273000218 - Viviane
de Moraes Araujo - Fundamentada Não Atendida
0115-001.933-6 - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. - 00280273000218 - Ana
Paula da Silva Guimaraes - Fundamentada Atendida
0115-001.978-4 - Telefonica Brasil S/a - 02558157000162 - Paula Regina Martins
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Sant´ana - Fundamentada Não Atendida
0115-001.983-5 - Rustre Comercial Ltda. - 05025342000180 - Graciano Furtado de
Oliveira Neto - Fundamentada Não Atendida
0115-002.011-5 - Telefonica Brasil S/a - 02558157000162 - Katia Dias -
Fundamentada Não Atendida
0115-002.016-6 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Demario Jose do
Nascimento - Fundamentada Não Atendida
0115-002.038-6 - Caixa Economica Federal - Matriz - 00360305000104 - Pedro
Fornazari Neto - Fundamentada Não Atendida
0115-002.055-5 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Oswaldo Antonio
Baldim - Fundamentada Atendida
0115-002.059-8 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Wagner Corredatto
Barciella - Fundamentada Atendida
0115-002.082-6 - Ricardo Merinas Telefonia - Epp - 09252851000520 - Julimar
Leite da Silva - Fundamentada Não Atendida
0115-002.127-9 - A.s. Andromeda Comercio de Veiculos Ltda - 20880744000155 -
Jose Filipe dos Santos Lopes - Fundamentada Não Atendida
0115-002.134-6 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Antonio Airton
Soares - Fundamentada Atendida
0115-002.139-7 - Oi Móvel S/a - 05423963000111 - Sania Maia de Medeiros -
Fundamentada Não Atendida
0115-002.207-8 - Electrolux do Brasil S/a - 76487032000125 - Erica Cristina
Silva Dias - Fundamentada Atendida
0115-002.228-0 - Crefisa S/a Crédito Financiamento e Investimentos -
60779196000196 - Osvaldo Alves dos Santos - Fundamentada Não Atendida
0115-002.248-3 - Whirlpool S/a - 59105999000186 - Vera Lucia da Silva -
Fundamentada Atendida
0115-002.249-1 - Jorge Camargo dos Santos São Sebastião Me - 00162296000147 -
Ivo Santos Silva - Não Fundamentada/Encerrada
0115-002.258-5 - Telefonica Brasil S/a - 02558157000162 - George Dunia -
Fundamentada Atendida
0115-002.266-0 - Banco Pan S/a - 59285411000113 - Maria Cleusa G Rosa de
Oliveira - Não Fundamentada/Encerrada
0115-002.280-5 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Regina Helena
Garcia Genro - Fundamentada Atendida
0115-002.308-9 - Climazon Industrial Ltda. - 04222931000195 - Rodrigo Antonio
Armando - Fundamentada Não Atendida
0115-002.379-0 - Localiza Rent a Car S/a - 16670085000155 - Verres Aragao de
Sant´anna - Fundamentada Atendida
0115-002.386-7 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda - 07275920000161 - Sergio
Hourneaux Canotilho - Fundamentada Atendida
0115-002.503-3 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Maicon Moreira
Silva - Fundamentada Não Atendida
0115-002.506-8 - Panasonic do Brasil Limitada - 04403408001307 - Cicero
Grangeiro de Oliveira - Fundamentada Atendida
0115-002.567-7 - Unimed Paulistana Soc. Cooperativa Trabalho Medico -
43202472000130 - Eduardo Bicudo Hossri - Fundamentada Atendida
0115-002.600-1 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Cristiane Freire
Nascimento - Fundamentada Atendida
0115-002.639-0 - Cnova Comercio Eletronico S.a. - 07170938000107 - Juan Rafael
Arrua - Fundamentada Atendida
Total de registros: 41

eDItal De conVocaÇÃo
concUrSo pÚBlIco 01/2014

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CON-

VOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 
PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVI-
SÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS 
DIAS 10,11,14,15 ou 16 de dezembro de 2015, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVEL-
MENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Inspetor Fiscal de Rendas
Classif./ Insc./ Candidato
3  1014016247   JULIO CESAR PEREIRA SANTOS
4  014016409   BORIS VAZ

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLI-
CARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL NES-
TA PREFEITURA MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração
09 de dezembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA 
URBANA – DIVISÃO DE TRÁFEGO – ÓRGÃO AUTUADOR 271150 – EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Considerando 
a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito e, Considerando a Resolução CONTRAN 
404/2012; A Divisão de Tráfego no uso de suas atribuições torna público, a listagem de no-
tificações de autos de infrações de trânsito que foram devolvidas pelos Correios, notificando 
os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo indicado abaixo, para oferecer 
defesa da autuação e/ou indicar o condutor/infrator quando for o caso.

PLACA   AUTO   DATA INFRAÇÃO   COD. INFRAÇÃO   DEFESA ATÉ
EGE8691   538107   12/11/2015   73662   18/12/2015
FYO6723   538090   01/11/2015   58197   12/12/2015
FBM9653   538290   18/11/2015   51851   24/12/2015
CMQ2811   538287   18/11/2015   59670   24/12/2015
JGO2288   536790   18/11/2015   73662   24/12/2015
DMD9876   538285   18/11/2015   73662   24/12/2015
DWA2820   534706   09/11/2015   54870   20/12/2015
CLV1679   527381   14/11/2015   55500   18/12/2015
DMD9262   527188   19/11/2015   51851   24/12/2015
EEZ7884   527194   19/11/2015   51851   24/12/2015
EES2909   527193   19/11/2015   73662   24/12/2015
EPD2370   527187   19/11/2015   51851   24/12/2015
ERG8917   527236   08/11/2015   54521   12/12/2015
FNW4371   524584   15/11/2015   55680   19/12/2015
FFL0076   514479   07/11/2015   60412   13/12/2015
EGF6120   531862   14/11/2015   73662   19/12/2015
FZZ3115   526187   31/10/2015   54521   19/12/2015
EYX9890   536758   11/11/2015   59670   17/12/2015
DEV2317   536954   16/11/2015   73662   19/12/2015
DGQ4813   538119   13/11/2015   73662   19/12/2015
FJV2363   538277   17/11/2015   57200   19/12/2015
ERE3787   538209   17/11/2015   73662   19/12/2015
LLC7840   538236   17/11/2015   73662   19/12/2015

CIC4666   538261   14/11/2015   55680   18/12/2015
DDH8544   534714   09/11/2015   51851   20/12/2015
FAK2856   534707   09/11/2015   54522   20/12/2015
FET3066   534705   09/11/2015   55411   20/12/2015
ERL0156   538566   23/11/2015   60412   25/12/2015
FWG3838   538158   17/11/2015   73662   28/12/2015
CIW2840   538292   19/11/2015   54521   24/12/2015
FIR9365   538505   23/11/2015   73662   25/12/2015
EPD2078   538213   20/11/2015   54521   25/12/2015
EWY5512   538280   17/11/2015   57200   19/12/2015
FSU7533   538240   18/11/2015   60501   24/12/2015
EUV6956   538262   14/11/2015   60502   18/12/2015
DJX0386   538295   19/11/2015   57200   24/12/2015
DVU1214   538294   19/11/2015   57200   24/12/2015
EUT3947   538486   19/11/2015   51851   24/12/2015
ESC1070   538279   17/11/2015   57200   19/12/2015
DMH0690   538291   18/11/2015   60501   24/12/2015
KXT8058   536738   09/11/2015   51851   17/12/2015
HJP5809   536198   23/11/2015   55500   25/12/2015
EOS6422   531458   19/11/2015   57380   28/12/2015
FOJ4743   524560   13/11/2015   55250   19/12/2015
DVA5821   520769   20/11/2015   52311   24/12/2015
FGQ2714   520738   20/11/2015   73662   25/12/2015
FLH6811   527393   15/11/2015   55500   25/12/2015
DXX1287   527196   19/11/2015   51851   24/12/2015
FLH6658   527345   22/11/2015   55500   26/12/2015
EZP5395   527397   22/11/2015   55500   26/12/2015
DLF1791   524577   11/11/2015   73662   19/12/2015
EKY1753   538175   16/11/2015   55680   27/12/2015
OOX7320   537056   21/11/2015   55500   31/12/2015
CVE2279   538171   13/11/2015   55680   27/12/2015
ERB9573   527198   19/11/2015   51851   24/12/2015
Edital n.º:   60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA 
URBANA – DIVISÃO DE TRÁFEGO – ÓRGÃO AUTUADOR 271150 – EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Considerando 
a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito e, Considerando a Resolução CONTRAN 
404/2012; A Divisão de Tráfego no uso de suas atribuições torna público, a listagem de noti-
ficações de autos de infrações de trânsito que foram devolvidas pelos Correios, notificando os 
proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta 
publicação, para interporem recurso.
placa   aUto   Data InFRAÇÃo   coD. InFRAÇÃo   Valor
FSY1991   519613   05/10/2015   53800   ¤ 85,13
FJZ8212   531750   27/09/2015   51851   ¤ 127,69
DYR2747   531949   17/09/2015   70481   ¤ 191,54
ECB9889   531933   28/08/2015   73662   ¤ 85,13
FKE0880   534914   22/09/2015   58196   ¤ 574,59
CXI9959   534916   24/09/2015   55680   ¤ 127,69
DMK2014   535914   29/09/2015   55680   ¤ 127,69
Edital n.º:   39

Proporcionar saúde física, reduzir o peso, autoes-
tima e qualidade de vida à população sebastianense. 
Estes são alguns dos benefícios que a ginástica e o 
alongamento podem proporcionar às pessoas. 

Com esse objetivo a Prefeitura e Associação de 
Moradores Amigos do Bairro Morro do Abrigo, na 
região central da cidade, oferecem aulas de alonga-
mento, ministradas pelo professor da Secretaria de 

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS 

Prefeitura oferece aulas de alongamento 
no Morro do Abrigo

Esportes, Marcelo de Souza, o Negreti. De acordo 
com o presidente da Associação, Laudei Santos, as 
moradoras fizeram a solicitação e uma equipe entrou 
em contato com os responsáveis. “A parceria deu cer-
to, com dois meses temos 22 alunas matriculadas. A 
ideia é trazer mais aulas para o espaço, com o intui-
to de movimentar o bairro e proporcionar bem estar 
físico a todos”, destacou.  O espaço é uma parceria 

entre Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, 
Empresa Queiroz Galvão, Sociedade, grupo Folia de 
Reis e moradores. O secretário de Governo e de Es-
portes, Fábio Lopez, e o adjunto João Amorim, visi-
taram ontem (8), o espaço para um bate papo com as 
alunas. Serviço: As atividades são realizadas às terças 
e quintas-feiras, das 18h30 às 20h, na Avenida Ber-
nardo Cardim Neto, 900. 

Alunas em ação com o professor Negreti
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A Prefeitura, por meio da Secretaria das Adminis-
trações Regionais (Seadre), chegou com os trabalhos 
de Mutirões nos Bairros na Costa Norte do municí-
pio na manhã de hoje (9). 

O secretário da Seadre, Sérgio Félix, avisa que as 
equipes ficarão 15 dias trabalhando nos três bairros 
da região, Enseada, Canto do Mar e Jaraguá. Na ma-
nhã dessa quarta-feira (9), o Mutirão começou na 
Praça da Enseada. Segundo o cronograma de traba-
lho, durante a tarde, os esforços seguirão pela Aveni-
da Dario Leite Carrigio. 

No local, caminhões e máquinas auxiliaram os 
trabalhos de limpeza, capinagem e de reparos em 
bloquetes. Durante os mutirões são realizados servi-
ços de pintura, reforma, remoção de poda, limpeza 
de terrenos baldios, manutenção de guias e sarjetas, 
aberturas de valas, entre outros serviços. Os trabalhos 
envolvem diversos braçais e veículos pesados, como 
retroescavadeira e trator esteira, além de caminhões.

Mas a semana de Mutirões Nos Bairros começou 

Foto: Seadre | PMSS

Equipe da Seadre realiza Mutirão de 
Limpeza por 15 dias na Costa Norte

na região central. Nessa segunda (7) e terça (8), a 
equipe da Seadre estava na Praia Deserta e arredores. 
Contudo, apesar dos próximos 15 dias, os trabalhos 
focarem a Costa Norte de São Sebastião, o secretá-
rio revelou o planejamento da pasta. “Os mutirões 
ocorrem segundo planejamento da secretaria. Assim, 
já está programado que depois dos bairros da Costa 
Norte, o Mutirão segue para Barequeçaba”, avisou. 

Disk
Félix destacou ainda a participação da população 

em cooperar com os trabalhos realizados pela secre-
taria, por meio de mutirões, e assegurar uma qua-
lidade na limpeza nas ruas. Ele também ressaltou a 
necessidade de conscientização sobre a importância 
no cuidado com o lixo doméstico e a limpeza de ter-
renos e calçadas.

Ele enfatizou que a Seadre dispõe à comunidade 
o disque denúncia para queixas sobre descarte irre-
gular de lixo e entulho. O morador pode ligar para 

o 0800-7725307 e fazer o seu registro. O disque de-
núncia serve como serviço para ouvir o munícipe, 
caso flagre o depósito irregular de lixo, móveis, e en-
tulhos em vias públicas. Além deste, há outros núme-
ros que podem ser acionados: 0800 7700776 (Meio 
Ambiente) e 3891-3454 (Casa da Dengue), levando 
em consideração os trabalhos desenvolvidos pela Ad-
ministração no combate ao transmissor da doença, o 
mosquito Aedes aegypti.

O secretário frisou que fiscais da Saúde, Fazenda, 
Obras e Meio Ambiente e outros departamentos da 
Administração Municipal trabalham para orientar, 
notificar e, se necessário, autuar em caso de infração 
com base em lei, que prevê a cobrança de multa para 
quem jogar podas e móveis nas calçadas e vias públi-
cas do município. A multa pode chegar a R$ 1,5 mil 
e o infrator terá 72 horas para provar que tomou as 
medidas necessárias para a remediação do lixo como, 
por exemplo, a contratação de caçamba para o seu 
destino final e de forma correta.

Mutirão nos bairros da Costa Norte começou hoje e fica nos próximos 15 dias
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Para preservar o motorista de um contratempo maior por conta da chegada da 
alta temporada de verão, como um grande congestionamento, a Prefeitura de São 
Sebastião tem trabalhado com afinco para solucionar um problema provocado 
pela Sabesp (e agravado pelo tráfego de veículos pesados) na via de acesso ao 
maior complexo habitacional do município e também à Costa Sul do município.

O problema – gerado inicialmente por uma obra da Sabesp (Companhia de 
Saneamento do Estado de São Paulo) – provocou uma erosão na avenida Enge-
nheiro Remo Correa da Silva, na Topolândia, nas proximidades da Companhia 
Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados, (CNAGA), região central da cidade. 

A situação agravou-se com o fluxo constante de veículos pesados pela região e, 
por conta do surgimento do buraco na pista, o motorista que trafegava no sentido 
Centro – Costa Sul era obrigado a reduzir a marcha para não provocar avarias no 

Foto: Vera Mariano | PMSS

Os mutuários da Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano (CDHU), do Governo do 
Estado de São Paulo, contemplados com imóveis em 
São Sebastião e que estão em situação de inadimplên-
cia, podem negociar suas dívidas pela internet. Eles 
têm até o próximo dia 20 de dezembro para regula-
rizar os pagamentos das mensalidades nos postos 
das unidades do Programa Acessão SP instalados no 
município ou, ainda, no Poupatempo, localizado em 
Caraguatatuba, bem como diretamente pela inter-

Mutuários da CDHU de São Sebastião 
podem negociar dívida pela Internet

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS 

Prefeitura recupera pista danificada por obra da Sabesp

veículo. Além disso, outro risco maior, caso não houvesse intervenção da Admi-
nistração na área, seria a possibilidade do solo ceder e provocar acidentes.

Assim, para evitar transtornos maiores a Prefeitura iniciou os trabalhos nesta 
terça-feira (8), com o intuito de reforçar a área com material resistente, serviços 
estes que devem durar até três dias, período em que o trânsito deve continuar a 
fluir no esquema ‘Pare e Siga’ com acompanhamento da equipe Divisão de Tráfe-
go (Ditraf).

Segundo informações da Seadre, a partir das 17h de hoje (9), uma chapa me-
tálica será colocada sobre os reparos para liberação do trânsito nos dois sentidos. 
Os trabalhos serão reiniciados nesta quinta-feira (10), com a pavimentação da 
pista, quando o tráfego deverá seguir novamente no sistema “Pare e Siga” até a 
conclusão dos trabalhos e finalmente liberada por completo aos usuários. 

net na CDHU. Os mutuários poderão negociar suas 
parcelas em atraso, obter condições especiais de pa-
gamentos e ficar em dia com a prestação da casa pró-
pria. Dependendo do valor, o saldo da dívida poderá 
ser parcelado sem juros. 

As negociações podem ser feitas também pela in-
ternet. Caso a pessoa tenha dificuldade em acessar a 
internet, pode procurar os postos do Acessa SP ou 
Poupatempo que contam com monitores treinamen-
tos para o atendimento.

Confira locais do Acessa SP na cidade
Dersa São Sebastião: 

Avenida Antônio Januário do 
Nascimento, s/nº, Centro

PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) 
Rua João Cupertino dos Santos, 245, Centro

Terminal Rodoviário de São Sebastião 
Praça Venino Fernandes Moreira, 10, Centro

Poupatempo (Caraguatatuba) 
Avenida Rio Branco, 955, Indaiá

Apesar dos transtornos, trabalhos visam preservar os usuários durante a temporada

Um dos conjuntos habitacionais do município, no bairro da Enseada, na Costa Norte
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Um milhão de reais. Esta é a previsão do inves-
timento da Prefeitura de São Sebastião destinado à 
Operação Verão 2015/2016, época em que a popu-
lação flutuante chega a triplicar, principalmente na 
Costa Sul do município, por conta das festas de fim 
de ano e férias escolares.

Assim, por meio da Secretaria de Segurança Urba-
na (Segur), a Administração participou recentemen-
te de uma reunião junto à comunidade via Conselho 
Municipal de Segurança, na Costa Sul, onde vários 
temas foram abordados, inclusive o repasse da verba 
destinada à locação de hotéis e pousadas para abri-
gar todo o reforço policial que chegará à cidade, bem 
como a alimentação de todo o efetivo. Isto, para que 
a segurança dos moradores, veranistas e turistas entre 

Foto: Ricardo Faustino | PMSS, Munir El Hage | Arquivo PMSS e Divulgação 

Operação Verão 2015/2016 contará com investi-
mento aproximado de R$ 1 milhão da Prefeitura

Reforço policial contará com 201 homens entre policiamento aéreo (Águia), rodoviário, marítimo e terrestre

os dias 18 de dezembro de 2015 e 15 de fevereiro de 
2016 seja ampliada.

A estimativa da Segur é de que o efetivo deste ano 
seja de 201 homens entre o policiamento aéreo (com 
o helicóptero Águia), rodoviário, bombeiros e milita-
res para o patrulhamento ostensivo. Em 2014, pres-
taram serviço nas ruas de São Sebastião 184 homens 
nestas mesmas funções.

Para o secretário de Segurança Urbana, Marcos 
Jorge dos Santos, o reforço dos policiais é fundamen-
tal para melhorar a sensação de segurança da popu-
lação. “Este é um investimento bastante necessário 
e que só vem a agregar na sensação de segurança de 
quem mora ou vem passar férias na nossa cidade”, dis-
se. Além disso, continuam abertas as inscrições para a 

contratação dos Guarda-vidas Temporários (GVTs). 
São 16 vagas, com salário de R$ 1.200,00 mais bene-
fícios (transporte e alimentação). O início dos traba-
lhos, no entanto, será no dia 25 de janeiro de 2016. 
Isto porque os inscritos terão que realizar curso pre-
paratório e testes que irão selecionar os aprovados.

Para o GBMar, é importante ter mais esses ho-
mens nas praias, as quais terão bastante movimento 
durante os feriados de Carnaval e Semana da Páscoa, 
além dos finais de semana normais que atraem muita 
gente quando o tempo está bom.

Sem a contratação dos GVTs, o número efetivo 
de guarda-vidas em São Sebastião é de 29 homens e 
as únicas praias guarnecidas de forma contínua pela 
Corporação são Maresias e Cambury.

Ação envolve reforços por terra, mar e ar com equipes da PM, Salvamar e helicóptero Águia


