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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LAUDA 01/2016
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal 
nº.1476/2001, faz saber das solicitações Cancelamento de Laudo Técnico de Avaliação 
da Edificação – LTA ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

CANCELAMENTO DE LTA 
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 012061/2013 – cancelado LTA nº. 355070403-013-100 – em 
31/10/2013– para PATRICIA PAULA NORTON - ME – situado na AVENIDA 
FRANCISCO LOUP, 872 LOJA 03 - CENTRO – sob a responsabilidade legal de PA-
TRICIA PAULA NORTON- para a atividade de CAFETERIA. 
02 – Processo 014334/2013– cancelado LTA nº. 355070403-013-125 – em 
17/12/2013 – para GEORGES ROBERT EFSTATHIOU– situado na AVENIDA 
GUANABARA, 184– MARESIAS - sob a responsabilidade legal de GEORGES RO-
BERT EFSTATHIOU - para a atividade de POUSADA. 
03 – Processo 010928/2014 - cancelado LTA nº. 355070403-014-094– em 
16/04/2015 – para ANALIA MACHADO CUSTODIO – ME – situado na RUA CI-
DADE DE SANTOS, 95 - CENTRO- sob a responsabilidade legal de ANALIA MA-
CHADO CUSTODIO - para a atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDI-
CAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. 
04 – Processo 014019/2014 – cancelado LTA nº. 355070403-014-113 – em 
17/04/2015– para J D S MERCADINHO LTDA ME– situado na RUA GUILHERME 
DE ALMEIDA, 415 – JARAGUA - sob a responsabilidade legal de JOSUE DA SILVA - 
para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE MECADORIA EM GERAL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LAUDA 01/2016
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal 
nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Dispensa De Cadastro / Licença junto a 
Vigilância Sanitária Municipal a saber:

ISENÇÃO/LICENÇA   
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 006277/2014 – MARANATA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 
EPP –inscrito (a) no CNPJ sob nº 05.873.091/0001-93, situado na RUA FAUSTO 
CESAR, 229 – PORTO GRANDE – para a atividade declarada pelo solicitante: 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS 
E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
02 - Processo 010210/2013 – COMERCIAL BOTA FORA LTDA –inscrito (a) no 
CNPJ sob nº 17.251.740/0001-01, situado na ESTRADA BR 101 RIO SANTOS, 
1117, LOJA 03 - JUQUEHY – para a atividade declarada pelo solicitante: POR SE 
TRATAR DE ESCRITÓRIO DA EMPRESA.O PÁTIO DE SUCATA JÁ POSSUI LI-
CENÇA DE FUNCIONAMENTO EMITIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
03 – Processo 007685/2015– TATIANA AMERICO DA ROCHA ME–inscrito (a) 
no CNPJ sob nº 22.173.261/0001-46, situado na RUA SEBASTIÃO PEREIRA, 49 
– SÃO FRANCISCO – para a atividade declarada pelo solicitante: DOMICILIO FIS-
CAL. 
04 – Processo 004885/2015– MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI –ins-
crito (a) no CNPJ sob nº 22.426.064/0001-91, situado na RUA ANTONIO PEREIRA 
DA SILVA, 07 - TOPOLANDIA– para a atividade declarada pelo solicitante: DOMI-
CILIO FISCAL. 
05 - Processo 004746/2013 – W A SANT ANA CONSTRUÇÕES ME – inscrito (a) 
no CNPJ sob nº 013.642.367/0001-50, situado na RUA MARANHÃO, 142 SALA 
02 – CENTRO – para a atividade declarada pelo solicitante: CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LAUDA 02/2016
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal 
nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Dispensa De Cadastro / Licença junto a 
Vigilância Sanitária Municipal a saber:

ISENÇÃO/LICENÇA   
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 009870/2013 – DEEP SEA – AGENCIA MARÍTIMA LTDA EPP –
inscrito (a) no CNPJ sob nº 006.540.879/0002-21, situado na RUA TRES BANDEI-
RANTES, 136 – CENTRO – para a atividade declarada pelo solicitante: ATIVIDADE 
DE AGENCIAMENTO MARÍTIMO.
02 - Processo 005698/2014 – M & M FORNECEDORA LTDA ME –inscrito (a) no 
CNPJ sob nº 004.161.231/0001-38, situado na RUA SANTIAGO, 308 - TOPOLAN-
DIA – para a atividade declarada pelo solicitante: DOMICILIO FISCAL. 
03 – Processo 011399/2014– DANIEL TAKASHI SAKANE ME–inscrito (a) no 
CNPJ sob nº 21.246.007/0001-68, situado na RUA JOÃO TARORA, 51, BLOCO B6 
ED. CORVINA – PONTAL DA CRUZ – para a atividade declarada pelo solicitante: 
DOMICILIO FISCAL. 
04 – Processo 008063/2015– JET CLUBE DE BAREQUEÇABA –inscrito (a) no 
CNPJ sob nº 21.540.439/0001-87, situado na RUA COMENDADOR EMILIO 
ROMI, 303 – BAREQUEÇABA – para a atividade declarada pelo solicitante: CLUBES 
SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES. 
05 - Processo 005971/2015 – ECO RAD GESTÃO DE RISCOS E TREINAMENTO 
LTDA – inscrito (a) no CNPJ sob nº 18.772.010/0001-00, situado na RUA CRISTO-
VAO SOARES, 359 SALA 01 – CENTRO – para a atividade declarada pelo solicitan-
te: OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 
06 - Processo 008276/2015 – ECO PRIME SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA ME– 
inscrito (a) no CNPJ sob nº 007.416.544/0001-88, situado na RUA PROFESSOR 
URSOLINO BARBOSA, 56, SALA 06 – CENTRO – para a atividade declarada pelo 
solicitante: CONTRUÇAO DE EDIFICIOS E CASAS RESIDENCIAIS UNIFAMI-
LIARES, PRÉDIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, REFORMAS, MANUTEN-
ÇÕES, MONTAGEM DE EDIFICIOS E CASAS PRÉ-MOLDADAS. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº04/2016 
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, 
ficam notificados:
01 – Processo 006536/2012– CRISTIANE DA COSTA PEREIRA TAVOLARO, 
inscrito(a) no CPF sob nº 392.606.288-65, situado na RUA CAPITÃO LUIZ SOA-
RES, N° 358 SALA 04 – CENTRO -  com atividade de ESTÚDIO DE TATUAGEM/
PIERCING, de que na data de 08/04/2016 foi julgado procedente o Auto de Infração 
Sanitária nº 536 série BC e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de 

Auto de Imposição de Penalidade nº 1905 série DIG.
02 – Processo 006538/2012– CRISTIANE DA COSTA PEREIRA TAVOLARO, 
inscrito(a) no CPF sob nº 392.606.288-65, situado na RUA CAPITÃO LUIZ SOA-
RES, N° 358 SALA 04 – CENTRO -  com atividade de SALÃO DE CABELEIREIRO, 
de que na data de 08/04/2016 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 
537 série BC e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Impo-
sição de Penalidade nº 1906 série DIG.
Ficam também notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação 
deste para, querendo, interpor recurso previsto no art. 44 da Lei Municipal 1476/2001 
junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref. Mansueto Pierotti nº 
381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

COMUNICADO - VISA
LAUDA 04/2016
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal 
nº.1476/2001, faz saber das Alterações de Dados Cadastrais solicitadas para Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

ALTERAÇÃO DE LICENÇA FUNCIONAMENTO  
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01.Processo 002317/2012 – Alteração: Ramo de Atividade - alterado CEVS nº 
355070401-472-000082-1-4 –  em 17/07/2012 – para EMPORIO BAREQUEÇA-
BA LTDA ME – sito a RODOVIA MANOEL HYPOLITO DO REGO, 662 CASA 01– 
BAREQUEÇABA – sob a responsabilidade legal de ZILMO DE SOUZA CUNHA– 
para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS.
02.Processo 010900/2013 – Alteração:  Ramo de Atividade- alterado CEVS nº 
355070403-561-001308-1-8- em 31/10/2013 – para R E L LANCHONETE LTDA 
ME sito a RUA EUCLIDES DE MATTOS, 115 – VARADOURO – sob a responsabi-
lidade legal de EULALIA BARBOSA ROLIM DE SOUZA – para atividade RESTAU-
RANTES E SIMILARES.
03.Processo 005041/2013 – Alteração: CNAE - alterado CEVS nº 355070403-381-
000012-2-8 – em 15/06/2013 – para TRANS MAR TRANSPORTES MARITIMOS 
E RODOVIÁRIOS LTDA - ME– sito a RUA UBATUBA, 97 SALA 01 – CENTRO– 
sob a responsabilidade legal de JOÃO FERNANDES DE CASTRO – para atividade de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS.
04.Processo 013921/2014 – Alteração: Razão Social – alterado CEVS nº 355070403-
477-000114-1-0– em 27/03/2015 – para WALKIRIA MIRANDA – sito a RUA CA-
PITÃO LUIZ SOARES, 358 LOJA 02 –CENTRO – sob a responsabilidade legal de 
WALKIRIA MIRANDA– para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
DE ÓTICA.
05.Processo 001183/2015 - Alteração: Razão Social -  alterado CEVS nº 355070401-
561-000112-1-5–em28/08/2015– para SOUZA & CABRAL LTDA ME – sito a RUA 
CAPITÃO LUIZ SOARES, 557 SALA 01 – CENTRO – sob a responsabilidade legal 
de REINALDO BENEDITO DE SOUZA – para atividade de LANCHONETE, CA-
SAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

COMUNICADO- VISA
LAUDA 05/2016
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal 
nº.1476/2001, faz saber das Alterações de Dados Cadastrais solicitadas para Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

ALTERAÇÃO DE LICENÇA FUNCIONAMENTO  
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01.Processo 006269/2014 – Alteração: Ampliação de Atividade - alterado CEVS nº 
355070403-562-000038-1-6 – em 17/07/2014 – para ELIDIA NUNES GONÇAL-
VES ME – sito a RUA ILHABELA, 145 CASA 01– CENTRO – sob a responsabilidade 
legal de ELIDIA NUNES GONÇALVES– para atividade de COMÉRCIO VAREJIS-
TA DE ALIMENTOS.
02.Processo 001440/2013 – Alteração:  Acréscimo de Atividade- alterado CEVS nº 
355070403-551-000269-1-3- em 04/03/2013 – para MADRI HOSPEDAGEM E 
COMERCIO LTDA sito a AVENIDA MÃE BERNARDA, 937 – JUQUEHY– sob a 
responsabilidade legal de LUIZ CARLOS FRAYZE DAVID – para atividade RESTAU-
RANTES E SIMILARES.
03.Processo 004707/2013– Alteração: Ampliação- alterado CEVS nº 355070403-
932-000006-2-0– em 01/06/2015 – para BANANA ‘S POINT LTDA ME– sito 
a RODOVIA PRESTES MAIA, 277 SUBSOLO KM 1745– PRAIA PRETA– sob a 
responsabilidade legal de LUIZ CHILVARGUER– para atividade de DISCOTECAS, 
DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES.
04.Processo 003245/2015 – Alteração: Responsabilidade Legal – alterado CEVS nº 
355070403-477-000059-1-6– em 24/08/2015 – para COMERCIAL FARMACEU-
TICA MAURICIO MUNHOZ LTDA – sito a AVENIDA GUARDA MOR LOBO 
VIANA, 245/49 –CENTRO – sob a responsabilidade legal de MAURICIO MARCOS 
MUNOZ– para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS, SEM A MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.
05.Processo 009628/2015 - Alteração: Razão Social e Responsabilidade Legal -  alte-
rado CEVS nº 355070403-551-000314-2-9–em30/11/2015– para POUSADA ROSA 
DOS VENTOS JUQUEHY LTDA EPP– sito a RUA MARIA MADALENA FAUSTI-
NO, 402 – JUQUEHY – sob a responsabilidade legal de MARCOS ANTONIO DE 
OLIVEIRA TORRES– para atividade de HOTÉIS.

COMUNICADO - VISA
LAUDA 06/2016
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal 
nº.1476/2001, faz saber das Alterações de Dados Cadastrais solicitadas para Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

ALTERAÇÃO DE LICENÇA FUNCIONAMENTO  
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01.Processo 008955/2012 – Alteração: Ramo de Atividade - alterado CEVS nº 
355070403-561-001220-1-7 – em 04/02/2013 – para MARLENE FERREIRA CAR-
RAPATO – sito a RUA AMAZONAS, 84 – CENTRO – sob a responsabilidade legal 
de MARLENE FERREIRA CARRAPATO– para atividade de COMÉRCIO VAREJIS-
TA DE ALIMENTOS.
02.Processo 003047/2014 – Alteração:  Razão Social- alterado CEVS nº 355070403-
931-000002-2-1- em 18/12/2014 – para STUDIO LIFE TREINAMENTO PRO-
GRAMADO LTDA ME sito a AVENIDA WALKIR VERGANI, 614 LOJA 11 – BOI-
ÇUCANGA– sob a responsabilidade legal de JULIANA SANTEIRO– para atividade 
DE CONDICIONAMENTO FÍSICO.
03.Processo 013108/2014–Alteração: Razão Social- alterado CEVS nº 355070403-
750-000026-1-5 – em 30/03/2015 – para CLINVET CLINICA VETERINARIA 
LTDA ME– sito a RUA MARIA APARECIDA DE MOURA, 63 LOJA 01 – BOIÇU-
CANGA– sob a responsabilidade legal de DANIELA DE MENDONÇA DOMIN-
GOS – para atividade de VETERINÁRIAS.
04.Processo 001050/2015 – Alteração: Razão Social – alterado CEVS nº 355070403-

851-000311-2-7– em 04/03/2015 – para JAKELINE DE PAULA VAILANT CHA-
GAS ME – sito a ALAMEDA DAS ANCHOVAS, 226 –ARRASTÃO – sob a respon-
sabilidade legal de JAKELINE DE PAULA VAILANT CHAGAS– para atividade de 
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES.
05.Processo 012248/2015 - Alteração: Razão Social -  alterado CEVS nº 355070403-
471-000138-1-1– em 26/01/2016 - para ECONOGAS COMERCIO DE GAS E 
MERCEARIA LTDA – sito a AVENIDA ODISSEU, 819 – CANTO DO MAR – sob 
a responsabilidade legal de DELTON SANTOS – para atividade de COMÉRCIO VA-
REJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRO-
DUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LAUDA 08/2016
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal 
nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Laudo Técnico de Avaliação da Edificação 
- LTA ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA 
01 – Processo 010724/2014  – emitido LTA nº. 355070403-014-146 – em 
20/05/2015 – para CLINICA DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS LTDA ME 
– situado na RUA VER. MARIO OLEGÁRIO LEITE, 105 – CENTRO - para a ativi-
dade VETERINÁRIA. 
02 – Processo 008829/2015 – emitido LTA nº. 355070403-015-178 – em 27/10/2016 
– para F & M ODONTOLOGIA LTDA ME – situado na AVENIDA GUARDA MOR 
LOBO VIANA, 233 – CENTRO - para a atividade CLINICA ODONTOLÓGI-
CA. 
03 – Processo 007244/2015– emitido LTA nº. 355070403-015-174 – em 07/10/2015 
– para HOTEL JUQUEY LTDA - EPP – situado na AVENIDA MAURICIO BENEDI-
TO FAUSTINO, 59 – JUQUEY - para a atividade HOTÉIS. 
04 – Processo 010873/2013– emitido LTA nº. 355070403-013-078 – em 23/09/2013 
– para MAGDA LUCY CROSARIOL ME – situado na RUA GILMAR FURTADO DE 
OLIVEIRA, 122 – BOISSUCANGA - para a atividade POSTO DE COLETA LABO-
RATORIAL. 
05 – Processo 006035/2013– emitido LTA nº. 355070403-013-036 – em 17/06/2013 
– para CSB CLINICA ODONTOLOGICA LTDA – situado na AVENIDA GUARDA 
MOR LOBO VIANA, 95 – CENTRO - para a atividade CLINICA ODONTOLÓGI-
CA. 
06 – Processo 008984/2014 – emitido LTA nº. 355070403-015-149 – em 29/07/2015 
– para EUCLIDES MARCONDES FILHO RADIOLOGIA ME – situado na RUA 
ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 347 – CENTRO - para a atividade SERVIÇOS 
DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E ODONTOLOGIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LAUDA 09/2016
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal 
nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Laudo Técnico de Avaliação da Edificação 
- LTA ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA 
01 – Processo 011754/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-103 – em 16/04/2015 
– para JORGE ITIRO NAGATA ME – situado na AVENIDA WALKIR VERGANI, 
318 – BOIÇUCANGA - para a atividade COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS. 
02 – Processo 001622/2015 – emitido LTA nº. 355070403-014-116 – em 17/04/2015 
– para CASA DE CARNES DO IRMÃO LTDA ME – situado na ESTRADA DO CAS-
CALHO, 134 – BOIÇUCANGA - para a atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE 
CARNES. 
03 – Processo 007070/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-045 – em 03/07/2014 
– para POUSADA BEACH CAMP MARESIAS LTDA - EPP – situado na RUA BENE-
DITO BRAS MOREIRA, 285 – MARESIAS - para a atividade HOTEL. 
04 – Processo 009753/2013 – emitido LTA nº. 355070403-013-077 – em 03/09/2013 
– para FERNANDA FABIOLA ALVES SILVA – situado na RUA TRES BANDEI-
RANTES, 57 – CENTRO - para a atividade CABELEIREIRO. 
05 – Processo 009245/2014– emitido LTA nº. 355070403-014-085 – em 17/04/2015 
– para MARIA GRACILIA DA SILVA OLIVEIRA ME – situado na RUA CAPITÃO 
LUIZ SOARES, 328 – CENTRO - para a atividade RESTAURANTE. 
06 – Processo 005225/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-034 – em 10/06/2014 
– para LUIZ ANTONIO FERNANDES CABELEIREIRO - ME  – situado na AVE-
NIDA WALKIR VERGANI, 522 – BOIÇUCANGA - para a atividade CABELEIREI-
RO. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LAUDA 10/2016
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal 
nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Laudo Técnico de Avaliação da Edificação 
- LTA ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA 
01 – Processo 001668/2015 – emitido LTA nº. 355070403-014-117 – em 17/04/2015 
– para ADRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES ME – situado na RUA MARTINS 
DO VAL, 434 – SÃO FRANCISCO - para a atividade PADARIA E CONFEITA-
RIA. 
02 – Processo 004646/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-039 – em 30/06/2014 
– para POTENZA E SILVA COMÉRCIO DE GELO LTDA - ME – situado na RO-
DOVIA PRESTES MAIA, 256 CASA 02 – TOQUE TOQUE PEQUENO - para a 
atividade COMERCIO DE GELO. 
03 – Processo 007213/2015 – emitido LTA nº. 355070403-015-157 – em 18/08/2015 
– para CAIO VALL NOGUEIRA DE LIMA – situado na RUA FABIO CASSIO, 21 – 
PORTO GRANDE - para a atividade BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS. 
04 – Processo 007346/2015 – emitido LTA nº. 355070403-016-205 – em 11/01/2016 
– para LUIZ DE OLIVEIRA – situado na AVENIDA ANTONIO BERNARDINO TA-
VARES, 289 – SÃO FRANCISCO - para a atividade COMERCIO VAREJISTA DE 
BEBIDAS. 
05 – Processo 010171/2013– emitido LTA nº. 355070403-013-079 – em 27/09/2013 
– para SILVA & LIMA BAR E LANCHONETE LTDA - ME – situado na AVENIDA 
BENEDITO IZIDORO, 420 – JUQUEHY - para a atividade BAR E LANCHONE-
TE. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 17/2016
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Em cumprimento ao disposto no art. 52 da Lei Municipal 1476/2001, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, através da Divisão de Vigilância Sanitária, torna públicas as seguintes 
DECISÕES DEFINITIVAS em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 
20/04/2016:
01 - Processo nº 001773/2016 – V.Z.O PARTICIPAÇÕES LTDA - AIPM nº 1211 sé-
rie DIG – CNPJ nº 08.772.115/0001-06 - Localidade RODOVIA MANOEL H. DO 
REGO, 2373 ARRASTÃO - Atividade RESIDENCIA - Dispositivos legais transgredidos 
ARTIGO 1º § 1º DA LEI Nº 2339/2015- Tipificação da infração NO IMÓVEL SU-
PRA IDENTIFICADO HAVIA SITUAÇÕES DE RISCO PARA A SAÚDE PÚBLI-
CA POR NÃO TER FEITO O REPARO NO COBERTURA DA PISCINA SENDO 
ESTA COM ACÚMULO DE ÁGUA, CONTRARIANDO NORMA MUNICIPAL 
DESTINA A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE, DEVERÁ 
SER MANTIDA, OBSERVANDO-SE A PROTEÇÃO CONTRA AS ENFERMIDA-
DES TRANSMISSÍVEIS E LIVRES DE QUAISQUER OUTROS FATORES QUE 
OCASIONEM OU POSSAM VIR A OCASIONAR RISCO OU DANO À SAÚDE, À 
VIDA OU À QUALIDADE DE VIDA Penalidade imposta MULTA POR FALTA GRA-
VÍSSIMA. FALTA FOI SANADA DEIXANDO DE APLICAR A PENALIDADE. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/16
PROCESSO LICITATÓRIO N° 60.183/16
TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE-
ZA, DESCARTÁVEIS E DE HIGIÊNE PARA RESSUPRIMENTO.
EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147/14 HÁ COTAS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRE-
SAS DE PEQUENO PORTE
DATA PARA O CREDENCIAMENTO, ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA 
DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, ABERTURA DOS EN-
VELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E SESSÃO DE LANCES: 17/05/2016.
HORÁRIO: 9:30 HORAS;
DATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO: 20/05/2016. 
HORÁRIO: 9:30 HORAS;
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NE-
VES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPONÍVEL 
GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 03 DE MAIO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATI-
VO 
Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às 
solicitações de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano do(s) exercício(s) 2.014, 
ficam os contribuintes abaixo relacionados notificados para ciência da análise e conclu-
são dos correspondentes processos administrativos, a saber:

contribuinte Inscrição Imobiliária Decisão processo
Celestino Lopes  3034.352.6406.0376.0000 Aguardando  10938/2015
da Silva  interessado
  
Comunicamos, outrossim, que os Contribuintes que não atenderem ao comunique-
se, terão seus pedidos indeferidos devendo promover o pagamento do(s) tributo(s) 
devido(s), dado o não atendimento aos requisitos previstos na legislação vigente, qual 
seja Lei nº. 1.317/98 (e alterações), para a concessão do benefício pleiteado.
São Sebastião, 6 de maio de 2016.
Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

EDITAL
REF.: NOTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS.
1 – Tendo sido improfícuos os meios de notificação “por via postal registrada”, ficam 
os contribuintes abaixo relacionados NOTIFICADOS para ciência de que, nos termos 
dos respectivos processos administrativos, foi apurada a existência de créditos líquidos 
e certos: 

Contribuinte Inscrição Cadastral Processo
Francisco Luiz Ceni 3133.111.6251.0232.0000 100346/2014
Liana Ferraz Paal Fernandes 3134.142.4248.0101.0100 2089/2014 - 8579/2014
Jorge Luis Claro Cunha  3134.123.1152.0424.0000 1981/2016

2 – Os referidos créditos poderão ser utilizados para restituição ou compensação com 
débitos eventualmente existentes para com a Fazenda Pública Municipal;
3 – Outrossim, notificamos para que os contribuintes acima relacionados, qualquer que 
seja a modalidade escolhida para aproveitamento dos referidos créditos, contatem a 
Divisão de Cadastro Fiscal pelo e-mail cadastrofiscal@saosebastiao.sp.gov.br, ou pelos 
telefones (12) 3891-2117  para obter orientações, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da publicação do presente edital, findo os quais os processos serão remetidos ao 
arquivo do Protocolo Central.
São Sebastião, 6 de maio de 2016

Andrea Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATI-
VO 
Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às 
solicitações de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano e/ou da Taxa de Coleta 
de Lixo, ficam os contribuintes abaixo relacionados notificados para ciência da análise e 
conclusão dos correspondentes processos administrativos, a saber:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às solicitações de 

isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, ficam os 

contribuintes abaixo relacionados notificados para ciência da análise e conclusão dos correspondentes 

processos administrativos, a saber:

Contribuinte Inscrição Cadastral Tributo Decisão Processo
ROSA MARIA DE JESUS SOUZA 3133.121.4377.0001.0004 IPTU/2016 Indeferimento 100014/2016

MARIA DO CARMO CAMPOS 3134.141.6339.0001.0056 IPTU/2016 Indeferimento 225/2016

JUSTINO MARQUES 3133.124.1100.0168.0000 IPTU/2016 Indeferimento 1068/2016

JOACHIM SEDLMAYR E OUTRO 3133.114.3448.0011.0009 IPTU/2015 Indeferimento 5702/2015

Comunicamos, outrossim, que o indeferimento das solicitações acima relacionadas justifica-se pelo 

não atendimento aos requisitos previstos na legislação vigente, qual seja Lei nº. 1.317/98 (e 

alterações), e por essa razão deverão promover o pagamento do(s) tributo(s) devido(s).

O prazo para apresentação de recurso do contribuinte é de 30 dias, a contar da data da publicação deste 

Edital de Notificação de Lançamento. 

O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de 

mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o disposto nos artigos 

18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 

São Sebastião, 6 de maio de 2016.

Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

Comunicamos, outrossim, que o indeferimento das solicitações acima relacionadas 
justifica-se pelo não atendimento aos requisitos previstos na legislação vigente, qual seja 
Lei nº. 1.317/98 (e alterações), e por essa razão deverão promover o pagamento do(s) 
tributo(s) devido(s).
O prazo para apresentação de recurso do contribuinte é de 30 dias, a contar da data da 
publicação deste Edital de Notificação de Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês 
ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por cento) em conformidade 
com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 6 de maio de 2016.
Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 
e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 1.317/98, ficam notificados, através deste 
Edital de Lançamento do Imposto Territorial Predial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de 
Lixo, os contribuintes abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante 
do(s) tributo(s) devidamente revisado(s) conforme os processos administrativos cor-
respondentes, a saber:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 

1.317/98, ficam notificados, através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Predial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de 

Lixo, os contribuintes abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s)

conforme os processos administrativos correspondentes, a saber:

Contribuinte Inscrição Cadastral Exercício Tributo Valores em R$ Processo 

EDSON MIGUEL DA SILVA 3133.122.1333.0001.0105

2013
IPTU 281,16

100385/2014

TAXA DE LIXO 270,07

2014
IPTU 602,41

TAXA DE LIXO 403,84

2015
IPTU 643,12

TAXA DE LIXO 431,10

WILLIAM PIMENTEL DOS SANTOS 3133.214.3491.0001.0406
2013

ITU
108,32

100370/20142014 126,00
2015 134,51

ETTORE  MARQUES DE SOUZA 3133.214.3491.0001.0399

2013
IPTU 400,24

100311/2014

TAXA DE LIXO 175,48

2014
IPTU 432,00

TAXA DE LIXO 262,40

2015
IPTU 461,16

TAXA DE LIXO 280,11

CLAUDINEIA PACHECO SANTOS 3134.143.2265.0001.0557

2013
IPTU 109,46

10610/2014

TAXA DE LIXO 107,00

2014
IPTU 129,57

TAXA DE LIXO 160,00

2015
IPTU 138,32

TAXA DE LIXO 170,80

DAVINA DE MATOS DA SILVA 3133.213.2159.0001.0034

2013
IPTU 516,93

100333/2014

TAXA DE LIXO 192,6

2014
IPTU 564,46

TAXA DE LIXO 288,00

2015
IPTU 602,58

TAXA DE LIXO 307,44

ALFIO LAGNADO

3133.214.4113.0180.0000

2016

IPTU 33247,71

844/2014
TAXA DE LIXO 3054,98

3133.214.4183.0001.0000 ITU 11133,71

3133.214.4244.0001.0000
IPTU 5612,31

TAXA DE LIXO 374,01

WALDIR ALVES S ALCIAT 3133.214.4415.0399.0000
2003

ITU 1091,24 11559/20142004
2005

PEDRO LUIZ DE MELO CHAVES 3133.111.3163.0481.0000 2015 ITU 5528,46 9254/2014

JEOVANE SANTANA DOS SANTOS 3133.122.4466.0001.0118
2013

ITU
120,36

100332/20142014 280,00
2015 298,92

MAITA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 3132.221.3103.0169.0000

2010

ITU

397,62

7080/2014

2011 416,31
2012 446,73
2013 470,35
2014 1389,31
2015 1483,09

GLEISON DE SOUZA CARVALHO 3034.352.6405.0001.0102

2013
IPTU 69,63

10914/2014

TAXA DE LIXO 76,80

2014
IPTU 98,32

TAXA DE LIXO 76,80

2015
IPTU 104,97

TAXA DE LIXO 81,98

RICARDO CARELLI 3133.114.3448.0020.0100 2016
IPTU 8387,50

1726/2014
TAXA DE LIXO 687,05

GUILERME DE AZEVEDO SOARES 
GIORGI 3133.214.4243.0001.0000 2016

IPTU 6269,36
2970/2014

TAXA DE LIXO 272,28

JOAO SILVA GOES 3133.213.2159.0001.0036
2013

ITU
436,31

100372/20142014 507,50
2015 541,79

MARGARIDA CAMARGO MULLER 3134.121.6266.0185.0000 2015 TAXA DE LIXO 450,24 12726/015

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a 
contar da data da publicação deste Edital de Notificação de Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou 
fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o 
disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 6 de maio de 2016.
Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 
163, parte in fine, da Lei Complementar nº 1.317/98, ficam notificados, através deste Edi-
tal de Lançamento do Imposto Territorial Predial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, 
os contribuintes abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante do(s) 
tributo(s) devidamente revisado(s) conforme os processos administrativos correspondentes, 
a saber:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 

1.317/98, ficam notificados, através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Predial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de 

Lixo, os contribuintes abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s)

conforme os processos administrativos correspondentes, a saber:

Contribuinte Inscrição Cadastral Exercício Tributo Valores em R$ Processo 

ADRIANO FERREIRA PAULINO 3133.214.6284.0001.0030

2013
IPTU 239,61

100017/2015

TAXA DE LIXO 227,74

2014
IPTU 513,85

TAXA DE LIXO 340,54

2015
IPTU 548,57

TAXA DE LIXO 363,53

MARCOS GONÇALVES VIANA 3034.352.6252.0974.0000

2010

ITU

41,98

4174/2015

2011 43,96
2012 47,16
2013 49,63
2014 99,00
2015 105,70

LUCIANA NEVES VIEIRA 3133.213.2159.0003.0000

2013
IPTU 902,39

1342/2015

TAXA DE LIXO 711,98

2014
IPTU 2288,27

TAXA DE LIXO 1064,64

2015
IPTU 2442,73

TAXA DE LIXO 1136,50

ALEX SANTOS SOUZA 3133.213.2159.0002.0000

2013
IPTU 343,07

100079/2015

TAXA DE LIXO 162,64

2014
IPTU 367,95

TAXA DE LIXO 243,20

2015
IPTU 392,79

TAXA DE LIXO 259,62

JOSE RODRIGUES DE SOUZA 3133.214.3491.0008.0000

2013
IPTU 134,21

100010/2015

TAXA DE LIXO 117,70

2014
IPTU 145,73

TAXA DE LIXO 176,00

2015
IPTU 155,56

TAXA DE LIXO 187,88

MARCO ANTONIO SILVA 3133.214.3491.0006.0000
2013

ITU
108,32

1570/20152014 126,00
2015 134,51

GILDECIO MIRANDA DEJESUS 3133.111.3417.0001.0029 2015 IPTU 360,91
4315/2015TAXA DE LIXO 71,74

RENATO PEREIRA MENDES 3134.143.2265.0001.0553
2013

ITU
131,53

1746/20152014 233,10
2015 248,84

GILVANY DOS SANTOS 
OLIVEIRA 3133.112.6407.0001.0000

2013
IPTU 112,85

100053/2015

TAXA DE LIXO 85,60

2014
IPTU 179,97

TAXA DE LIXO 128,00

2015
IPTU 192,13

TAXA DE LIXO 136,64

OZIEL CRISTINO DE OLIVEIRA 3134.121.5263.0003.0000
2013 ITU 56,43

2287/20152014 ITU 100,00
2015 ITU 106,75

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital 

de Notificação de Lançamento.

O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão 

mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 

São Sebastião, 6 de maio de 2016.

Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a 
contar da data da publicação deste Edital de Notificação de Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou 
fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o 
disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 6 de maio de 2016.
Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2016  
EDITAL COMPLETO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO faz saber que, em vista do disposto 
no art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do 
Município de São Sebastião e Leis Municipais vigentes, bem como a Resolução nº 01/2014 
aprovada pelo Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO 
SEBASTIÃO, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 19.843.891/0001-76, que realizar-
se-á Concurso Público de Provas, para o preenchimento dos Empregos Públicos criados no 
quadro de empregos da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, admi-
nistração indireta municipal. O presente Concurso Público destina-se aos empregos e vagas 
previstas neste Edital, para o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante o 
período de validade deste concurso público ou ainda para outras vagas que forem criadas.

01. DO CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2016
01.01. Os empregos serão providos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
01.02. A empresa responsável pela organização e realização do Concurso Público será a 
SHDias Consultoria e Assessoria.
01.03. O presente Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de homo-
logação de cada emprego, podendo ser prorrogado, a critério da Fundação de Saúde Pública 

de São Sebastião, por igual período.
01.04. A Homologação do presente Concurso Público, será publicada no Boletim Oficial do 
Município. Todas as publicações serão disponibilizadas nos sites www.shdias.com.br, www.
saosebastiao.sp.gov.br em datas a serem informadas no site da SHDias Consultoria e Asses-
soria, portanto é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as 
publicações. 

02. DOS EMPREGOS

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2016  

 

EDITAL COMPLETO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de São Sebastião e Leis 
Municipais vigentes, bem como a Resolução nº 01/2014 aprovada pelo Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO 
DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 19.843.891/0001-76, que 
realizar-se-á Concurso Público de Provas, para o preenchimento dos Empregos Públicos criados no quadro de 
empregos da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, administração indireta municipal. O 
presente Concurso Público destina-se aos empregos e vagas previstas neste Edital, para o preenchimento 
efetivo de outras vagas que surgirem durante o período de validade deste concurso público ou ainda para 
outras vagas que forem criadas. 
 

01. DO CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2016 

01.01. Os empregos serão providos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

01.02. A empresa responsável pela organização e realização do Concurso Público será a SHDias Consultoria e 
Assessoria. 

01.03. O presente Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação de cada 
emprego, podendo ser prorrogado, a critério da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, por igual 
período. 

01.04. A Homologação do presente Concurso Público, será publicada no Boletim Oficial do Município. Todas 
as publicações serão disponibilizadas nos sites www.shdias.com.br, www.saosebastiao.sp.gov.br em datas a 
serem informadas no site da SHDias Consultoria e Assessoria, portanto é de inteira responsabilidade dos 
candidatos o acompanhamento de todas as publicações.  
 

02. DOS EMPREGOS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª SÉRIE / 9º ANO) VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 32,00 

Cód. Empregos Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos Jornada 
Semanal 

101 Agente Comunitário de Saúde (Bairro 
Camburi)* 1 - Ensino Fundamental Completo** R$ 1.014,00 40 Horas 

*De acordo com a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, “Agente Comunitário da Saúde (Camburi) deverá residir na área da comunidade 
em que atuar, desde a data da publicação do edital do concurso público, bem como em todo o período que estiver prestando serviços à 
municipalidade”. No ato da admissão o candidato deverá comprovar que reside desde a data da publicação do Edital na área de abrangência da 
Unidade de Saúde da Família que irá atuar. A Área de Abrangência de cada Unidade de Saúde da Família encontra-se disponível para consulta no 
Anexo deste Edital. 
** Para o emprego de Agente Comunitário da Saúde, de acordo com o Decreto Municipal n° 4056/2008 vigente e a Lei Federal nº 11.350/ 2006, 
Art. 6º, § 1º, não se aplica a exigência aos que, na data de publicação da referida Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente 
Comunitário de Saúde. 
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*De acordo com a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, “Agente Comunitário da 
Saúde (Camburi) deverá residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publi-
cação do edital do concurso público, bem como em todo o período que estiver prestando ser-
viços à municipalidade”. No ato da admissão o candidato deverá comprovar que reside desde 
a data da publicação do Edital na área de abrangência da Unidade de Saúde da Família que irá 
atuar. A Área de Abrangência de cada Unidade de Saúde da Família encontra-se disponível 
para consulta no Anexo deste Edital.
** Para o emprego de Agente Comunitário da Saúde, de acordo com o Decreto Municipal n° 
4056/2008 vigente e a Lei Federal nº 11.350/ 2006, Art. 6º, § 1º, não se aplica a exigência aos 
que, na data de publicação da referida Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente 
Comunitário de Saúde.
 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 47,00 

Cód. Empregos Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos Jornada 
Semanal 

201 Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica 
(Região Costa Norte e Central) 1 

- Ensino Médio Completo com Curso 
de Auxiliar de Enfermagem e registro 
no COREN. 

R$ 1.470,00 40 horas 

202 Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica 
(Região Costa Sul) 1 

- Ensino Médio Completo com Curso 
de Auxiliar de Enfermagem e registro 
no COREN. 

R$ 1.470,00 40 horas 

203 Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa 
Norte e Central) 1 - Ensino Médio Completo com 

Registro no CRO. R$ 1.178,00 40 horas 

204 Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Sul) 1 - Ensino Médio Completo com 
Registro no CRO. R$ 1.178,00 40 horas 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO – MÉDICO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 70,00 

Cód. Empregos Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos Jornada 
Semanal 

301 Médico Clínico Geral/Generalista 1 
- Ensino Superior Completo em 

Medicina com registro no respectivo 
Conselho de Classe – CRM. 

R$ 8.211,00 + 
Gratificação de até 
70% do vencimento 

40 horas 

02.01. As Atribuições, assim como os Programas de Prova de cada emprego, estão nos Anexos deste Edital. 

02.02. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A ADMISSÃO NOS EMPREGOS 
a) Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nos Exames Médicos Admissionais; 
b) Possuir, no ato da admissão, a escolaridade mínima exigida para a admissão no emprego, bem como os 

requisitos constantes no Item 02. deste Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade obtidos no 
exterior (certificados, diplomas, histórico escolar) poderão ser aceitos para fins de admissão somente se 
revalidados ou convalidados por autoridade educacional brasileira competente. Estes documentos, bem 
como quaisquer outros obtidos no exterior, deverão estar acompanhados de tradução pública e 
juramentada; 

c) Para empregos de Ensino Superior, no momento da contratação o candidato deverá comprovar a 
escolaridade exigida, sendo aceito no mínimo Certificado de Graduação com a data da colação de grau; 

d) Para os empregos que exigem registro no respectivo Conselho de Classe, possuir, no ato da admissão, 
documento de registro no respectivo Conselho de Classe do Estado de São Paulo; 

e) Apresentar todos os documentos pessoais (RG Original Atualizado, CPF e Título de Eleitor com 
comprovante de votação para os eleitores que já votaram). Para os candidatos de sexo masculino, 
apresentar todos os documentos citados, mais o certificado de regularidade no serviço militar, quando for 
o caso; 

f) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do 
Decreto Federal nº 70.391/72 e do Decreto Federal n.º 70.436/72; 

g) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino; 
h) Estar em dia com seus direitos políticos e obrigações eleitorais; 
i) Ter plena aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com os requisitos e 

atribuições para o pleno exercício do emprego, comprovada em inspeção realizada pela Medicina do 
Trabalho da Administração Municipal; 

j) Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração; 
k) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno 

gozo de seus direitos civis e políticos; 
l) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de admissão e não ter completado 75 (setenta e 

cinco) anos, idade esta para aposentadoria compulsória dos servidores público; e 
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02.01. As Atribuições, assim como os Programas de Prova de cada emprego, estão nos Anexos 
deste Edital.

02.02. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A ADMISSÃO NOS EMPREGOS
a)Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nos Exames Médicos Ad-
missionais;
b)Possuir, no ato da admissão, a escolaridade mínima exigida para a admissão no emprego, 
bem como os requisitos constantes no Item 02. deste Edital. Os documentos comprobatórios 
de escolaridade obtidos no exterior (certificados, diplomas, histórico escolar) poderão ser 
aceitos para fins de admissão somente se revalidados ou convalidados por autoridade edu-
cacional brasileira competente. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no 
exterior, deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada;
c)Para empregos de Ensino Superior, no momento da contratação o candidato deverá com-
provar a escolaridade exigida, sendo aceito no mínimo Certificado de Graduação com a data 
da colação de grau;
d)Para os empregos que exigem registro no respectivo Conselho de Classe, possuir, no ato da 
admissão, documento de registro no respectivo Conselho de Classe do Estado de São Paulo;
e)Apresentar todos os documentos pessoais (RG Original Atualizado, CPF e Título de Elei-
tor com comprovante de votação para os eleitores que já votaram). Para os candidatos de sexo 
masculino, apresentar todos os documentos citados, mais o certificado de regularidade no 
serviço militar, quando for o caso;
f)Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos 
termos do Decreto Federal nº 70.391/72 e do Decreto Federal n.º 70.436/72;
g)Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;
h)Estar em dia com seus direitos políticos e obrigações eleitorais;
i)Ter plena aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com 
os requisitos e atribuições para o pleno exercício do emprego, comprovada em inspeção reali-
zada pela Medicina do Trabalho da Administração Municipal;
j)Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração;
k)Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-
se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
l)Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de admissão e não ter completado 
75 (setenta e cinco) anos, idade esta para aposentadoria compulsória dos servidores público; 
e
m)Apresentar no ato da admissão declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego 
ou função pública e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão;
n)Não ter anteriormente, contrato de trabalho com o Poder Público rescindido por justa cau-
sa de ter sido demitido a bem do serviço público.
02.02.01. Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito da Admi-
nistração da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião e de acordo com as necessidades e 
disponibilidades financeiras da Administração.
02.02.02. O candidato, no ato da admissão, não deverá estar incompatibilizado para nova ad-
missão em novo emprego público. Não poderá estar exercendo emprego ou função pública, 
nos termos da Constituição Federal;
02.02.03. A não comprovação de qualquer dos requisitos exigidos, importará na exclusão do 
candidato do presente Concurso Público.

03. DAS INSCRIÇÕES
03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue:

Site:Diretamente pelo candidato no site www.shdias.com.br
Período de Inscrição: Das 08:00h de 4 de maio até as 23:59h de 23 de maio de 2016
Pagamento da Inscrição: Após o envio do formulário de inscrição, será gerado um 
 Boleto Bancário que deverá ser impresso e pago ATÉ A DATA 
 DE VENCIMENTO EXPRESSA NO BOLETO BANCÁRIO

03.02. Dados necessários para realização da inscrição: Emprego pretendido, Nome Com-
pleto, RG, CPF, Sexo, Estado Civil, Data de Nascimento, Escolaridade, Endereço completo, 
CEP, Cidade, Telefones (Residencial, Celular e Comercial), E-mail e informar se é Portador 
de Deficiência. Os candidatos devem informar corretamente todos os dados solicitados no 
formulário de inscrição.

03.03. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
a)Ao inscrever-se o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e cri-
minal, que conhece na íntegra e aceita todas as regras e critérios do Edital Completo do 
presente Concurso Público;
b)Preencher corretamente todos os dados do Formulário de Inscrição (modalidade IN-
TERNET) e efetuar o pagamento do valor da inscrição através do boleto bancário; e
c)Especificar no Formulário de Inscrição se é Portador de Deficiência. Se necessitar, o Por-
tador de Deficiência deverá requerer condições diferenciadas para realização da Prova. O 
atendimento das referidas condições somente será proporcionado dentro das possibilida-
des descritas no Formulário de Inscrição.
03.04. O candidato, ao efetivar a sua inscrição, manifesta ciência quanto à divulgação de 
seus dados em listagens e resultados no decorrer do Concurso Público, como Nome Com-
pleto, número do documento de identificação (RG), data de nascimento, notas, pontua-
ções e desempenho nas fases previstas, condição de portador de deficiência (se caso decla-
rado no formulário de inscrição). Tendo em vista que essas informações são essenciais para 
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a publicidade dos atos inerentes ao Concurso Público, não caberão indagações posteriores 
neste sentido, ficando cientes de que tais informações serão divulgadas por meio da in-
ternet, no site da SHDias Consultoria e Assessoria, podendo ser encontradas através dos 
mecanismos de buscas existentes.
03.05. Os candidatos que se inscreverem terão suas inscrições efetivadas somente mediante 
o correto preenchimento do Formulário de Inscrição e o pagamento do Boleto Bancário até 
a data de vencimento do mesmo.
03.06. O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado através do Boleto Bancário 
impresso pelo próprio candidato. O Boleto Bancário poderá ser pago em qualquer agência 
bancária, casa lotérica, terminal de auto-atendimento ou net-banking, até a data de venci-
mento do boleto. 
03.07. O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário com nova data de vencimento 
somente até o último dia de inscrição. Após esta data os boletos não poderão ser reimpres-
sos com novo vencimento e a pré-inscrição cujo boleto não foi pago será automaticamente 
cancelada.
03.08. A confirmação do pagamento do boleto bancário e efetivação da inscrição poderão 
ser consultadas pelo site www.shdias.com.br em até 3 (três) dias úteis após a realização do 
pagamento, acessando a área referente a este Concurso Público e fazendo a consulta de sua 
inscrição, a partir da informação de seu login e Senha.
03.09. O candidato que realizar a inscrição poderá realizar a reimpressão de seu boleto ban-
cário em qualquer momento, até o último dia de inscrições, acessando o site da SHDias 
Consultoria e Assessoria na área referente a este Concurso Público e fazendo a consulta do 
andamento de sua inscrição, a partir da informação de seu login e senha.
03.10. O candidato é o exclusivo responsável pelo correto preenchimento e envio do For-
mulário de Inscrição disponibilizado, bem como pela correta impressão do Boleto Bancá-
rio para pagamento do valor da inscrição, conforme as instruções constantes no site www.
shdias.com.br.
03.11. O descumprimento das instruções para a inscrição implicará na não efetivação da 
inscrição.
03.12. A empresa SHDias Consultoria e Assessoria e a Comissão de Concurso Público 
da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião não se responsabilizam por solicitações 
de inscrições não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de 
comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
qualquer outro fator externo ao site da SHDias Consultoria e Assessoria que impossibili-
te a correta confirmação e envio dos dados para a solicitação da inscrição. Também não 
se responsabilizam por inscrições que não possam ser efetivadas por motivos de impos-
sibilidade ou erros na leitura do código de barras do boleto impresso pelo candidato, seja 
por dificuldades de ordem técnica dos computadores e/ou impressoras no momento da 
correta impressão dos mesmos ou por ocorrência de rasuras no papel do boleto impresso, 
impossibilitando o pagamento dos boletos na rede de atendimento bancário.
03.13. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional ou fora do perío-
do estabelecido neste Edital.
03.14. Não será aceito o pagamento do valor das inscrições por depósito em caixa eletrô-
nico, via postal, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pa-
gamento ou depósito bancário em conta corrente, ou por qualquer outra via que não seja a 
quitação do Boleto Bancário gerado no momento da inscrição.
03.15. No caso de agendamento do pagamento do boleto a inscrição somente será efetiva-
da após a quitação do boleto na data agendada. O candidato deve estar ciente de que se o 
pagamento não puder ser realizado por falta de crédito em conta na data agendada a inscri-
ção não será efetivada. Em caso de não confirmação do pagamento agendado, o candidato 
deverá solicitar ao banco no qual efetuou o agendamento o Comprovante Definitivo de Pa-
gamento do Boleto, que confirma que o boleto foi quitado na data agendada ou na data de 
vencimento do boleto. O Comprovante de Agendamento ou o Extrato Bancário da Conta 
Debitada não serão aceitos para fins de comprovação do pagamento.
03.16. Cada boleto bancário se refere a uma única inscrição e deverá ser quitado uma única 
vez, até a data de vencimento e no valor exato constante no boleto bancário. Não haverá 
devolução da importância paga, ainda que constatada à maior ou em duplicidade.
03.17. Caso o valor pago através do boleto bancário seja menor do que o estabelecido para 
a inscrição realizada, a mesma não será efetivada e não serão disponibilizados outros meios 
para o pagamento da complementação do valor.
03.18. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabi-
lidade do candidato, podendo a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião excluir do 
Concurso Público aquele que a preencher com dados incorretos, bem como aquele que 
prestar informações inverídicas. Caso a irregularidade seja constatada após a admissão do 
candidato este será exonerado.
03.19. Erros de digitação referentes ao número do CPF ou Data de Nascimento do can-
didato, deverão ser comunicados imediatamente à SHDias Consultoria e Assessoria, pois 
são dados necessários para a consulta da inscrição através da internet. No caso da Data de 
Nascimento, ainda é utilizada como critério de desempate na Classificação Final. Erros de 
digitação referentes ao nome e documento de identidade poderão ser comunicados ao Fis-
cal de Sala, no momento da realização da Prova Escrita, para que o mesmo realize a devida 
correção na Lista de Presença.
03.20. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de emprego 
ou cancelamento da mesma, portanto, antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, 
o candidato deve verificar as exigências para o emprego desejado, lendo atentamente as 
informações, principalmente a escolaridade mínima exigida.
03.21. Após efetivadas as inscrições as mesmas não poderão ser canceladas a pedido dos 
candidatos, por qualquer que seja o motivo alegado, não havendo a restituição do valor da 
inscrição, em hipótese alguma.
03.22. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a 
todos os requisitos das inscrições.

03.23. DAS INSCRIÇÕES PARA MAIS DE UM EMPREGO NO CONCURSO PÚBLI-
CO
03.23.01. Os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição sob sua inteira responsabi-
lidade, cientes de que somente haverá a possibilidade de realização de mais de uma Prova 
Escrita no caso das mesmas serem agendadas para dias ou horários distintos. No caso das 
Provas Escritas dos seus respectivos empregos serem agendadas para o mesmo dia e ho-
rário, os candidatos deverão optar pela realização de apenas uma delas, ficando ausentes 
nas demais. Não haverá possibilidade de cancelamento das inscrições, e nem a responsa-
bilidade da SHDias Consultoria e Assessoria e/ou da Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião pela devolução de valores referentes às inscrições realizadas.

03.24. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE DEFICIÊN-
CIA
03.24.01. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever nes-
te Concurso Público, desde que as atribuições do emprego pretendido sejam compatíveis 
com a deficiência apresentada, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 
20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Lei Estadual nº 
14.481, de 13/07/2011.
03.24.02. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, altera-
do pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004,aos candidatos portadores de deficiência 
habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) dasvagas existentes para 
cada emprego, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de 
validade do presente Concurso Público. 
03.24.03. A pessoa portadora de deficiência deverá indicar obrigatoriamente sua condição 
no Formulário de Inscrição e entregar Laudo Médico devidamente carimbado e assinado 
pelo Médico responsável, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expres-
sa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, 
juntamente com a Declaração de Candidato Portador de Deficiência (modelo disponível 
no Anexo).
03.24.04. O candidato portador de deficiência que realizar sua inscrição, deverá obrigato-
riamente enviar o competente Laudo Médico juntamente com a Declaração, nos termos 
solicitados, até no máximo 01 (um) dia útil após o encerramento das inscrições, via SE-
DEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para a empresa SHDias Consultoria e Assessoria 
Ltda - situada a Rua Rita Bueno de Angeli, 189 - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 
13331-616. O envelope deverá estar devidamente identificado na parte externa com as in-
formações constantes do formulário abaixo.

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo 
laUDo mÉDIco - concUrSo pÚBlIco FSpSS 001/2016

 Nome:
 Nº de Inscrição:
 Emprego:

03.24.05. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos documentos referentes à de-
ficiência será feita pela data de postagem dos mesmos, sendo rejeitada, solicitação postada 
fora do prazo.
03.24.06. Caso necessite de condições especiais para realização da prova (prova em braile, 
ou prova e gabarito ampliados, ou sala de fácil acesso), o candidato portador de deficiência 
deverá solicitá-las no preenchimento de seu formulário de inscrição. Outras condições, além 
das previstas, deverão ser solicitadas através da Declaração (modelo disponível em anexo), 
detalhando e justificando as condições especiais de que necessita. A Comissão de Concur-
so Público, de acordo com a possibilidade de atendimento, irá deferir ou indeferir o pedido 
solicitado.
03.24.06.01. No caso de provas em Braile, as respostas deverão ser transcritas também em 
Braile e os candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e 
punção.
03.24.07. A não solicitação das condições especiais para realização da Prova Escrita, conforme 
estabelecido neste Edital, eximirá a SHDias Consultoria e Assessoria bem como a Fundação 
de Saúde Pública de São Sebastião, de qualquer providência.
03.24.08. Os documentos entregues pelo candidato (Laudo Médico e Declaração) ficarão 
anexados ao formulário de inscrição e não serão devolvidos após a homologação do Con-
curso Público.
03.24.09. O candidato está ciente que a realização da prova nas condições do Item 03.23.06, 
não significa que ele será automaticamente considerado apto na perícia Médica Oficial desig-
nada pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião. 
03.24.10. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas estabelecidas na Lei Es-
tadual nº 14.481, de 13/07/2011 e que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 
4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004, conforme segue:
Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999 -Art. 4º É considerada pessoa portadora de defici-
ência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I -deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo hu-
mano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, tripare-
sia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéti-
cas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004)
II -deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Re-
dação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
III -deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no me-
lhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 
e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da me-
dida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simul-
tânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
IV -deficiência mental- funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilida-
des adaptativas, tais como: 
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho.
V -deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
03.24.11. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passíveis de correção.
03.24.12. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instru-
ções constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
03.24.13. Os candidatos que não entregarem a documentação solicitada (Laudo Médico e 
Declaração) ou entregarem documentos que não atendam as exigências constantes dos mo-
delos em anexo, dentro do período estabelecido neste Edital, NÃO SERÃO CONSIDERA-
DOS COMO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA seja qual for o motivo alegado, sendo 
assim não terão o atendimento da condição especial para a realização da prova escrita, bem 
como não concorrerão à reserva de vagas estabelecida em Lei, participando do Concurso Pú-
blico nas mesmas condições que os demais candidatos.
03.24.14. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualda-
de de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, 
horário e local das provas.
03.24.15. Na data prevista para a publicação da Convocação para a Prova Escrita, será publi-
cado no site www.shdias.com.br, um informativo com a relação das inscrições deferidas como 
portadores de deficiência.
03.24.16. A publicação da Classificação Final do Concurso Público será feita em 2 (duas) 
listas: 1 (uma) listagem geral contendo todos os candidatos classificados, inclusive os por-
tadores de deficiência e outra contendo somente os candidatos classificados portadores de 
deficiência.
03.24.17. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de defi-
ciência, essas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados da listagem geral, com 
estrita observância da ordem classificatória.
03.24.18. Após a investidura do candidato no emprego, a deficiência não poderá ser arguida 
para justificar a concessão de aposentadoria, mudança ou readaptação de emprego.
03.24.19. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica Oficial, desig-
nada pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastiao, que terá a assistência de equipe multi-
profissional que definirá terminativamente o enquadramento de sua situação como deficien-
te, atestando a sua compatibilidade com os requisitos e atribuições do emprego pretendido.
03.24.20. A avaliação do potencial de trabalho do candidato deficiente obedecerá ao disposto 
no Decreto Federal nº. 3.298, de 20/12/1999, artigos 43 e 44.
03.24.21. Não havendo a confirmação da deficiência do candidato registrada no Formulário 
de Inscrição, o candidato só voltará a ser convocado pela listagem geral de aprovados e, desde 
que atenda todas as condições estabelecidas do presente Edital.

04. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
04.01. O presente Concurso Público será composto da seguinte fase:
I.Prova Escrita.

05. DA PROVA ESCRITA
05.01. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA
05.01.01. A realização da Prova Escrita está prevista para o dia 12 de junho de 2016 (DO-
MINGO).
05.01.02. Se o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova dispo-
nibilizados pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, estas poderão ser realizadas no 
mesmo dia em períodos distintos (manhã/tarde), ou em 2 (dois) ou mais domingos, com 
datas a serem definidas. As provas escritas também poderão ser realizadas em outras cidades 
da região, independentemente do endereço residencial informado no ato da inscrição pelos 
candidatos.
05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo a data, o local e o horário 
para a realização das Provas será publicado nos sites www.shdias.com.br, www.saosebastiao.
sp.gov.br e no Boletim Oficial do Município, a partir de dia 31/05/2016.
05.01.04. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da Prova 
Escrita. Nesse caso, a alteração deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias da data publicada anteriormente para a realização da prova, nos sites www.shdias.com.br, 
www.saosebastiao.sp.gov.br e no Boletim Oficial do Município. É de inteira responsabilidade 

do candidato o acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público.
05.01.05. A Comissão de Concurso Público da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e horários de provas deste ou de 
outros Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos ou coincidência com quaisquer outras 
atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos.
05.01.06. Os candidatos NÃO receberão convocações individuais via Correio, portanto é de 
inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes a este 
Concurso Público. As publicações serão realizadas oficialmente nos sites www.shdias.com.br, 
www.saosebastiao.sp.gov.br e no Boletim Oficial do Município.
05.01.07. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de 
Prova Escrita em data, horário ou local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação 
para Prova Escrita referente ao seu emprego neste Concurso Público.
05.01.08. O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da Prova 
Escrita com antecedência mínima de 1 (uma) hora, portando obrigatoriamente o RG Origi-
nal Atualizado (ou Documento Oficial de Identificação com foto original), seu Comprovante 
de Inscrição (boleto impresso com o comprovante de pagamento anexado ou autenticação 
mecânica de pagamento), caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
05.01.09. Após o horário determinado para o início das provas, não será permitida, sob qual-
quer hipótese ou pretexto, a entrada de candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR O MOTIVO.
05.01.10. O ingresso nas salas de prova só será permitido ao candidato que apresentar o RG 
original (ou Documento Oficial de Identificação com foto original).
05.01.11. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização da Prova 
Escrita o Documento Oficial de Identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, 
deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há no máximo 30 (trinta) dias, juntamente com outro documento de identificação com foto 
original.
05.01.12. A Prova Escrita será composta de questões de múltipla escolha com quatro alterna-
tivas (A, B, C ou D) sendo que apenas uma é a correta. 
05.01.13. As questões da Prova Escrita versarão sobre os conteúdos constantes do Programa 
de Prova de cada emprego, constantes em anexo a este Edital. As quantidades de questões 
para cada emprego constam definidas no anexo.
05.01.14. Na elaboração da Prova Escrita serão obedecidos os critérios técnicos exigidos, 
inclusive o grau de dificuldade que levará em conta o nível de equilíbrio e a razoabilidade 
educacional.
05.01.15. A Comissão de Concurso Público da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
não se responsabiliza por nenhum material ou apostila confeccionados com textos relativos 
aos Programas de Prova ou Bibliografias deste Concurso Público. A referida Comissão de 
Concurso Público não fornecerá e não recomendará a utilização de apostilas específicas. Os 
candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de seu empre-
go, ficando livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham 
os conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu emprego, constante deste Edital.
05.01.16. O tempo de duração da Prova Escrita será de até 3 (três) horas.
05.01.17. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da Prova 
Escrita após 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início.
05.01.18. Durante a realização da Prova Escrita os candidatos ficarão terminantemente proi-
bidos de utilizar qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras 
fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios do tipo data-bank, 
walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qual-
quer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sani-
tários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova.
05.01.19. Ao ingressar na sala de provas, o candidato deverá DESLIGAR TOTALMENTE 
todo e qualquer tipo de aparelho eletrônico que estiver portando e lacrar seu celular em invó-
lucro fornecido pelo fiscal, devendo permanecer dentro do invólucro lacrado, sobre a mesa/
carteira ou guardado dentro da bolsa/mochila que porventura o candidato estiver portando.
05.01.20. O candidato que necessitar usar o sanitário não poderá levar consigo qualquer tipo 
de bolsa ou estojo e será acompanhado pelo Fiscal da organização do Concurso Público. De-
verá deixar seu celular desligado, juntamente com bolsas e outros pertences em sua sala.
05.01.21. Caso o candidato seja flagrado pelo Fiscal de Sala ou Coordenação de Prova fa-
zendo o uso destes aparelhos no decorrer da prova, o mesmo será imediatamente eliminado 
do Concurso Público, tendo seu Caderno de Questões e Gabarito de Respostas confiscados, 
sendo obrigado a retirar-se do local de prova.
05.01.22. Os candidatos ficam também proibidos de adentrarem as salas de prova usando 
boné, chapéu, gorro, óculos de sol/escuro ou fones de ouvido, bem como usá-los durante a 
realização da prova. Também é proibido ao candidato adentrar ou permanecer nos locais de 
prova portando qualquer tipo de arma. O descumprimento das determinações aqui descritas 
será caracterizado como infração aos termos do Edital, e implicará na eliminação do candida-
to do Concurso Público.
05.01.23. Durante a realização da Prova Escrita não será permitido qualquer tipo de comuni-
cação entre os candidatos, nem a utilização de livros, anotações, réguas de cálculo, lápis com 
tabuadas, impressos ou consulta a qualquer obra doutrinária, texto legal ou ainda a utilização 
de qualquer forma de consulta ou uso de material de apoio. Caso o candidato seja flagrado 
fazendo a utilização destes materiais, será caracterizado como tentativa de fraude e implicará 
na eliminação do candidato deste Concurso Público.
05.01.24. Para a realização da Prova Escrita, cada candidato receberá uma cópia do CADER-
NO DE QUESTÕES referente à Prova Escrita de seu emprego, e um GABARITO DE RES-
POSTAS já identificado com seu local e horário de prova, sala, nome completo, RG, emprego 
e número de inscrição no Concurso Público.
05.01.25. Ao receber o Caderno de Questões o candidato deverá conferir a numeração e se-
quencia das páginas, bem como a presença de irregularidades gráficas que poderão prejudicar 
a leitura do mesmo. Ao receber o Gabarito de Respostas, deverá conferir se seus dados estão 
expressos corretamente e assinar no campo estabelecido. Em ambos os casos, havendo qual-
quer irregularidade deverá comunicar imediatamente o fiscal de sala.
05.01.26. O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas 
as técnicas para chegar à resposta correta, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer 
folha, EXCETO NO GABARITO DE RESPOSTAS.
05.01.27. No decorrer da Prova Escrita, o candidato que observar qualquer anormalidade 
gráfica ou erro de digitação ou na formulação do enunciado ou alternativas de alguma questão 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala que proceda a anotação na Folha de Ocorrências da referida 
sala, para posterior análise e decisão por parte da Banca Examinadora do Concurso Público, 
sob pena de preclusão recursal.
05.01.28. O Gabarito de Respostas é o único documento válido para a correção das respostas 
do candidato, devendo ser preenchido com a maior atenção possível. ELE NÃO PODERÁ 
SER SUBSTITUÍDO POR MOTIVOS DE ERRO NO PREENCHIMENTO, tendo em 
vista sua codificação e identificação. O candidato é o único responsável pela entrega do mes-
mo ao término de sua Prova Escrita. A não entrega do Gabarito de Respostas implicará na 
automática eliminação do candidato deste Concurso Público.
05.01.29. O candidato é o único responsável pela entrega do mesmo ao término de sua Prova 
Escrita. A não entrega do Gabarito de Respostas implicará na automática eliminação do can-
didato deste Concurso Público.
05.01.30. O Gabarito de Respostas será corrigido por meio óptico, portanto, deverá ser pre-
enchido corretamente, com caneta esferográfica azul ou preta. Para cada questão o candidato 
deverá assinalar apenas uma única alternativa correta, preenchendo/pintando totalmente o 
quadrado correspondente a esta alternativa, não devendo assinalar com “X” ou outra marca. 
Também não poderá ser utilizado nenhum tipo de borracha ou líquido corretivo. Serão con-
sideradas nulas na correção: questões deixadas em branco, questões onde forem assinaladas 
mais de uma alternativa, questões que forem assinaladas incorretamente e questões que apre-
sentarem quaisquer tipos de rasura e gabaritos de resposta totalmente em branco.
05.01.31. O candidato poderá levar o seu Caderno de Questões ao deixar em definitivo a sala 
de provas.
05.01.32. Obrigatoriamente o candidato deverá devolver o GABARITO DE RESPOSTAS 
ao fiscal de sala.
05.01.33. Em nenhuma hipótese o Caderno de Questões será considerado ou revisado para 
correção e pontuação, nem mesmo no caso de recursos para revisão da pontuação, valendo 
para este fim exclusivamente o Gabarito de Respostas do candidato.
05.01.34. Ao final da Prova Escrita, os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala de prova de-
verão permanecer no interior da sala a fim de acompanharem o fechamento e lacre do malote 
com os Gabaritos de Resposta dos candidatos de sua sala, deverão assinar termo de testemu-
nho o qual ficará no interior do malote lacrado, sendo então liberados.
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05.01.35. Ao terminar a Prova Escrita, os candidatos não poderão permanecer no interior das 
dependências do local de prova, devendo retirar-se imediatamente.
05.01.36. Durante a realização a prova não será permitida a permanência de acompanhantes 
nos locais designados, exceto no caso da candidata que estiver amamentando.
05.01.37. A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da Prova 
Escrita, devendo levar acompanhante responsável pela guarda da criança que deverá perma-
necer com a mesma em local estabelecido pela organização do Concurso Público, fora da 
sala de prova e corredores. No momento da amamentação a candidata será acompanhada 
por fiscal da coordenação de prova até o local onde a criança e o acompanhante estiverem 
aguardando. Neste momento o acompanhante responsável pela guarda da criança não poderá 
permanecer no mesmo local que a candidata, que deverá ficar acompanhada somente do fis-
cal da coordenação de prova durante a amamentação. Não haverá compensação do tempo de 
amamentação ao tempo de prova da candidata.

05.01.38. DA PUBLICAÇÃO DOS GABARITOSE RESULTADOS 
05.01.39. O Gabarito Preliminar, Resultado Preliminar, Gabarito Oficial e Classificação Final 
serão publicados no site da SHDias Consultoria e Assessoria, www.shdias.com.br e no site da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião, www.saosebastiao.sp.gov.br em datas previstas a serem 
informadas no site da SHDias Consultoria e Assessoria.
05.01.40. A Banca Examinadora fará a análise das questões das Provas Escritas para as quais 
os candidatos tenham registrado solicitação de revisão através das “Folhas de Ocorrências” 
de suas respectivas salas de prova, antes da publicação dos Gabaritos Preliminares das Provas 
Escritas, podendo decidir sobre o cancelamento ou manutenção das referidas questões.

05.02. DA AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA
05.02.01. A Prova Escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos 
proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas da prova escrita de 
cada emprego.
05.02.02. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Escrita subtraída a 
quantidade de questões que por ventura venham a ser canceladas para cada emprego.
05.02.03. As questões canceladas NÃO serão consideradas como acertos para todos os can-
didatos, a pontuação dessas questões será distribuída igualmente entre as demais questões 
válidas da Prova Escrita. Somente este será o critério válido adotado para o caso de questões 
canceladas.
05.02.04. Na correção do Gabarito de Respostas do candidato não serão computadas ques-
tões não assinaladas, questões que contenham mais de uma alternativa assinalada ou questões 
rasuradas.
05.02.05. A avaliação da Prova Escrita será efetuada por processamento eletrônico do Gabari-
to de Respostas do candidato que contará o total de acertos de cada candidato, convertendo 
esse valor em pontos, de acordo com o número de questões válidas, conforme a fórmula a 
seguir:
P = (100 / QV) x TA, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Escrita
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Escrita 
TA = Total de Acertos do Candidato
05.03. Para o emprego de Médico Clínico Geral/Generalista, a Prova Escrita será de caráter 
CLASSIFICATÓRIO.
05.04. Para os demais empregos, a Prova Escrita será de caráter ELIMINATÓRIO, sendo que 
após a aplicação dos critérios de avaliação anteriormente descritos o candidato que não lograr 
no mínimo 50 (cinquenta) pontos estará automaticamente desclassificado.

06. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CONCURSO PÚBLICO
06.01. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira 
responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes a este Con-
curso Público, devendo comparecer na data, local e horário com a antecedência definida para 
cada uma das fases, portando sempre seu documento original de identificação e comprovante 
de inscrição.
06.02. Caso necessário, poderá haver mudança na data, local ou horário previsto para a reali-
zação das provas, mesmo após a publicação da convocação relativa a cada uma das fases deste 
Concurso Público. Nesse caso, a mudança deverá ser publicada com antecedência mínima de 
2 (dois) dias da data publicada anteriormente para a realização da prova, nos sites www.shdias.
com.br, www.saosebastiao.sp.gov.br e no Boletim Oficial do Município. 
06.03. A Comissão de Concurso Público da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião não 
se responsabilizará por eventuais coincidências das datas e horários de quaisquer umas das 
provas deste Concurso Público com a de outros Concursos Públicos, Processos Seletivos, 
Vestibulares ou quaisquer outras atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos.
06.04. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a)Não comparecer à realização de qualquer uma das provas previstas para o seu emprego nes-
te Concurso Público, na data, local e horário em que for convocado, não havendo em hipótese 
alguma, realização de qualquer tipo de prova substitutiva para o candidato ausente em data, 
horário ou local alternativo;
b)Não apresentar documento hábil de identificação para a realização da prova (RG Original 
Atualizado ou Documento de Identificação Oficial com foto ORIGINAL);
c)Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com os coordenado-
res, fiscais e auxiliares de prova, autoridades presentes ou demais candidatos;
d)For surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outros candidatos 
ou terceiros, bem como utilizando-se de livros, apostilas, notas, im¬pressos, equipamentos 
eletrônicos e de cálculo não permitidos ou qualquer instrumento ou meio não autorizado 
previamente pela Comissão Organizadora do Concurso Público;
e)Fraudar ou tentar fraudar por qualquer meio ou artifício sua atuação ou a de outro candida-
to, na prova que estiver realizando;
f)Afastar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de coordenador ou fiscal de 
prova; e
g)Não atender aos requisitos exigidos para o emprego nos termos deste Edital.

07. DA PONTUAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
07.01. O presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a 100 (cem) pontos, 
que equivale à pontuação obtida na Prova Escrita.

08. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO FINAL
08.01. Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando apli-
cável, os seguintes critérios de desempate:
a)Tiver a maior idade.
08.02. As listagens de Classificação Final dos aprovados no presente Concurso Público serão 
publicadas por emprego, já aplicados os critérios de desempate previstos, sendo que haverá 
uma listagem geral com todos os candidatos aprovados e uma listagem contendo os candida-
tos portadores de deficiência aprovados.
08.03. Das listagens de Classificação Final constarão o Número de Inscrição, Nome do Candi-
dato, R.G e Data de Nascimento, não sendo publicada a listagem de desclassificados, que será 
disponibilizada exclusivamente para consulta pela internet através do site www.shdias.com.br.
08.03.01. Nas listagens de Classificação Final serão publicadas as pontuações obtidas pelos 
candidatos classificados de acordo com as fases definidas para cada emprego.

09. DOS RECURSOS
09.01. A interposição de recurso será de 2 (dois) dias e será feita exclusivamente pela internet 
através do site www.shdias.com.br, de acordo com as datas e horários definidos no termo a 
ser publicado.
09.02. Os candidatos poderão interpor recurso contra o Gabarito Preliminar e Resultado Pre-
liminar, não sendo aceito recursos extemporâneos em relação a cada uma das publicações de 
que trata este item, bem como não sendo aceito recursos contra a Classificação Final.
09.03. Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site 
www.shdias.com.br, realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando seu login 
e senha, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período estabele-
cido em cada publicação, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo 
com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o for-
mulário, o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da resposta 
do recurso interposto.
09.04. No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que 

motivaram a solicitação do recurso. Não serão aceitos recursos relativos à publicação já ques-
tionada pelo candidato, ou relativo a assunto já publicado anteriormente.
09.05. Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que 
compõe a síntese das razões. Após o envio do recurso (protocolado), não será mais possível 
realizar alterações no conteúdo do mesmo.
09.06. Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especificações 
estabelecidas no Formulário de Recurso, assim como os recursos enviados fora do período 
estabelecido nas publicações ou recursos relativos a publicações com período de recurso já 
encerrado, bem como os que forem encaminhados por outros meios que não seja o preen-
chimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos en-
viados por meio de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc).
09.07. A empresa SHDias Consultoria e Assessoria, a Prefeitura Municipal de São Sebastião e 
a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião não se responsabilizam por solicitações de re-
cursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de comuni-
cação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer 
outro fator externo ao site da SHDias Consultoria e Assessoria que impossibilite o correto 
envio do formulário de recurso.
09.08. O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e ma-
nifestação a propósito do arguido, não havendo ao candidato requerente direito de vista ou 
revisão pessoal da prova escrita.
09.09. As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do 
site www.shdias.com.br, por meio de consulta da inscrição do candidato informando seu lo-
gin e senha, tendo como referência sempre o número do protocolo do recurso interposto em 
cada uma das publicações.
09.10. Havendo o deferimento de recurso, poderá haver alteração do Gabarito Preliminar ou 
do Resultado Preliminar, no sentido de que haja o devido provimento ao recurso deferido, 
podendo haver alteração nos resultados obtidos pelos candidatos, bem como na ordem de 
classificação para posição superior ou inferior, ou ainda ocorrer à desclassificação dos candi-
datos que não obtiverem a pontuação mínima exigida para classificação.
09.11. Após o julgamento de todos os recursos interpostos, será publicado o Gabarito Oficial 
e Classificação Final com as alterações ocorridas em atendimento aos recursos tempestiva-
mente protocolados, não cabendo recursos adicionais.
09.12. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso nesse Concurso Públi-
co, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

10. DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO
10.01. A convocação para a admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, 
não gerando ao candidato aprovado o direito à admissão. Os classificados no presente Con-
curso Público somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e 
oportunidade por parte da Administração Pública Indireta.
10.01.01. A data para entrada em exercício dos candidatos convocados será definida pela 
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião e somente será concedido prazo, nos casos soli-
citados pelo candidato, a critério da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião em atendi-
mento às suas necessidades e conveniências.
10.02. O processo de convocação para admissão dos candidatos aprovados aos empregos 
constantes neste Edital é de exclusiva responsabilidade da Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião.
10.03. Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes 
ao acompanhamento das admissões devem ser solicitadas juntamente à Fundação de Saúde 
Pública de São Sebastião através de seus canais de comunicação.
10.04. Para efeito de ingresso na Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, o candida-
to aprovado e classificado ficará obrigado a comprovar, junto ao Departamento de Pessoal 
da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, que satisfaz as exigências deste Edital, bem 
como submeter-se a teste médico, e ser considerado apto neste, para o exercício do emprego, 
sob pena de não ser admitido.
10.05. O candidato que recusar a admissão ou depois de admitido, deixar de comparecer ao 
serviço público e de iniciar suas funções e atividades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
após notificação, perderá os direitos decorrentes de sua classificação.
10.06. Quando de sua admissão, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da 
documentação hábil, que possui os requisitos e habilitações exigidas neste Edital. A não com-
provação, ou ainda, a apresentação de documentos que não comprovem o preenchimento 
dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua desclassificação, de forma irrecorrível, 
sendo considerada nula a sua inscrição e todos os atos subsequentes praticados em seu favor.
10.07. É facultado à Fundação de Saúde Pública de São Sebastião exigir dos candidatos clas-
sificados, além dos documentos elencados no item 02.02. deste Edital, outros documentos 
comprobatórios. Os candidatos classificados deverão apresentar documentos comprobató-
rios de suas respectivas habilitações legais para o respectivo emprego, conforme item 02. deste 
Edital.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.01. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Fundação 
de Saúde Pública de São Sebastião.
11.02. Não serão fornecidas informações por telefone ou FAX, somente através do Serviço de 
Suporte aos Candidatos disponibilizado pela internet no site www.shdias.com.br.
11.03. O pagamento dos boletos relativos ao valor das inscrições poderá ser efetuado através 
de dinheiro, ou cheque ou débito em conta. O pagamento efetuado em cheque somente será 
considerado quitado após a respectiva compensação bancária, sendo a inscrição cancelada, 
caso haja devolução do mesmo. Os candidatos que fizerem o agendamento do pagamento do 
boleto terão a efetivação de sua inscrição vinculada ao pagamento definitivo do boleto, que 
ocorrerá na data agendada pelo mesmo, que não poderá ser superior à data de vencimento do 
boleto bancário, sendo que nesta ocasião o candidato deverá ter o crédito disponível em conta 
para a efetivação do pagamento.
11.04. A homologação do presente Concurso Público é de responsabilidade do Diretor Presi-
dente da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião.
11.05. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação 
no Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação Final e o Termo de Homologação 
do referido emprego, publicados nos sites www.shdias.com.br, www.saosebastiao.sp.gov.br e 
no Boletim Oficial do Município. 
11.06. A inscrição do candidato implicará no conhecimento integral e aceitação tácita de to-
das as regras e critérios do Edital Completo do presente Concurso Público.
11.07. Todos os atos administrativos (Editais do Concurso Público, Convocações para as 
Provas, Gabaritos, Classificação Final dos aprovados, Retificações e Informativos) até a ho-
mologação do Concurso Público serão publicados nos sites www.shdias.com.br, www.saose-
bastiao.sp.gov.br e no Boletim Oficial do Município.
11.08. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações 
posteriores não serão objetos de avaliação das provas neste Concurso Público.
11.09. O candidato é exclusivamente responsável pelo acompanhamento das publicações re-
ferentes ao Concurso Público FSPSS 001/2016, não havendo responsabilidade da Fundação 
de Saúde Pública de São Sebastião quanto às informações divulgadas por outros meios que 
não seja o Boletim Oficial do Município e os sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.
sp.gov.br.
11.10. Em todas as fases do Concurso Público, os candidatos deverão comparecer ao local de 
realização das provas com no mínimo 1(uma) hora de antecedência do horário marcado para 
o início das provas previsto em Edital de Convocação. A SHDias Consultoria e Assessoria e a 
Comissão de Concurso Público da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião não disponi-
bilizam e não se responsabilizam por estacionamento de motos, carros ou qualquer outro tipo 
de veículo ou por qualquer problema ou atraso ocasionados por excesso de tráfego ou falta de 
local para estacionamento de veículos.
11.11. A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO NÃO APROVA 
A COMERCIALIZAÇÃO DE APOSTILAS PREPARATÓRIAS PARA O PRESENTE 
CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO NÃO FORNECERÁ E NEM RECOMENDARÁ 
NENHUMA APOSTILA DESTE GÊNERO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELO 
CONTEÚDO DE QUALQUER UMA DELAS.
11.12. A Comissão de Concurso Público da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, 
quando for o caso, decidirá sobre o adiamento de qualquer das etapas do Concurso Público. 
11.13. As informações, Editais e Publicações referentes a este Concurso Público estarão dis-
poníveis no site www.shdias.com.br até o prazo de validade deste Concurso Público.
11.14. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Concurso Pú-

blico da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, devidamente nomeada para tal fim, de 
acordo com as normas pertinentes.
São Sebastião, 4 de maio de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente 
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ANEXO I
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (BAIRRO CAMBURI)
O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção 
de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individu-
ais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e legislação da 
área da saúde, sob supervisão da Secretaria da Saúde, São consideradas atividades do agente 
comunitário de saúde a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocul-
tural da comunidade, a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva, o 
registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos á saúde, o estímulo à participação da comunidade nas políti-
cas públicas voltadas para a área da saúde, a realização de visitas domiciliares periódicas para 
monitoramento de situações de risco á família e, a participação em ações que fortaleçam os 
elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. Participar de 
atividades programadas pela equipe de saúde, estando sob supervisão técnica do enfermeiro 
da equipe; Cumprir com sua programação diária, visitas, atividades de educação em saúde, 
atividades administrativas, reuniões da equipe, produzir relatórios, participar de eventos, reu-
niões, cursos de interesse técnico e de seu papel na comunidade de atuação; seguir orientação 
de Procedimento Operacional Padrão definido pela Fundação de Saúde e das normativas da 
Saúde da Família do Ministério da Saúde.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA (TODAS AS REGIÕES)
Compreende os empregos que se destinam a executar, sob supervisão do enfermeiro, tare-
fas auxiliares de enfermagem, atendendo ás necessidades básicas dos pacientes, bem como a 
participação em nível de execução simples, em processo de tratamento. Participar da equipe 
de saúde, auxiliando o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas de 
educação par a saúde; Executar ações de tratamento simples; Reconhecer o estado do usuário 
sob seus cuidados; Auxiliar na recepção, admissão e alta do usuário; Observar, reconhecer 
e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; Executar tratamentos especifica-
mente prescrito, ou de rotina alem de outras atividades de enfermagem; Prestar cuidados de 
higiene e conforto ao paciente; Fazer curativos de pequena complexidade, fazendo assepsia 
do ferimento e aplicando os medicamentos apropriados; Aplicar vacinas, segundo orienta-
ção superior, zelando pelas condições adequadas de armazenamentos do estoque de vacinas, 
verificando e registrando diariamente a temperatura do refrigerador, bem como limpando-o 
periodicamente; Verificar a temperatura, pressão arterial pulsação e peso dos clientes, empre-
gando técnicas e instrumentos apropriados, informando e registrando os resultados aferidos; 
Orientar pacientes em assuntos de sua competência, preparando os pacientes para consultas 
e exames; Auxiliar no preparo do material a ser utilizado em consultas, bem como no aten-
dimento aos pacientes; Orientar os pacientes no pós-consulta, quando ao cumprimento 
das prescrições de enfermagem e prescrições médicas; Auxiliar no controle de estoque dos 
medicamentos, materiais e instrumentos médicos e cirúrgicos, a fim de solicitar reposição, 
quando necessário; Fazer visitas domiciliares, a escolas, creches e instituições afins, segun-
do programação estabelecida, para atender pacientes e coletar dados de interesse do serviço; 
Fazer mobilização (contenção), sob prescrição medica e orientação do enfermeiro; Auxiliar 
no atendimento da população em programas de emergência; Atuar nas atividades coletivas 
programadas; Efetuar notificação, controle e busca ativa de suspeitos e/ou comunicantes de 
doenças sob vigilância ou de notificação compulsória; Manter o local de trabalho limpo e 
arrumando; Participar dos Procedimentos pós-morte; Cumprir o código de ontologia de 
enfermagem.

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (TODAS AS REGIÕES)
Descrição sintética: compreende os empregos que têm como atribuição auxiliar o cirurgião‐
dentista no atendimento a pacientes, seja em: consultórios, clínicas, ambulatórios odontoló-
gicos, bem como executar tarefas administrativas, realizar ações de promoção e prevenção 
em saúde bucal. Atribuições típicas: Organizar agenda clínica do consultório odontológico; 
Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; Preencher fichas 
com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações odontológicas; 
Informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; 
Controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, organizan-
do‐os e mantendo‐os atualizados, para possibilitar ao cirurgião‐dentista consultá‐los, quando 
necessário; Providenciar a distribuição, reposição e controle de estoques de medicamentos, 
de acordo com orientação superior, sempre atento ao prazo de validade dos mesmos; Rece-
ber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório; Auxiliar o cirurgião‐dentista 
no preparo do material a ser utilizando na consulta; Colaborar na orientação ao público em 
campanhas voltadas à saúde bucal, ou de interesse publico; Proceder à desinfecções e lavagem 
e esterilização de materiais e instrumentais odontológicos utilizados; Revelar e montar radio-
grafias intra‐orais; Preparar o paciente para o atendimento, auxiliando o cirurgião‐dentista e/
ou THD na instrumentação junto à cadeira operatória, bem como promovendo o isolamen-
to do campo operatório; Selecionar moldeiras, confeccionando modelos em gesso; Aplicar 
métodos preventivos para controle da cárie; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios, 
equipamentos odontológicos e das dependências do local de trabalho; Executar outras tare-
fas afins; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal, destinada às 
famílias, grupos ou indivíduos, juntamente com os demais membros da equipe da Unidade 
de Saúde, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar, mediante 
planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Participar do gerenciamento dos insu-
mos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde.

MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA
Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; Participar das atividades de grupos 
de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e outros; Executar 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, 
adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família- USF e, 
quando necessário, no domicílio; Realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prio-
ritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à 
Saúde- NOAS 2001; Realizar busca ativa das doenças infecto-contagiosas; Aliar a atuação 
clínica a pratica da saúde coletiva; Realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências 
clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, acionando o serviço 
destinado para este fim; Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema 
de referência e contra-referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de 
internação hospitalar; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Promover a imunização de 
rotina, das crianças e gestantes encaminhando-as ao serviço de referência; Verificar e atestar 
óbito; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Supervisionar 
os eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com tubercu-
lose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; Acompanhar o crescimento 
e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, especialmente crianças menores 
de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco; Identificar e encaminhar gestantes para o 
serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da Família; Realizar ações educativas para preven-
ção do câncer cérvico-uterino e de mama encaminhando as mulheres em idade fértil para a 
realização de exames periódicos nas unidades de referência; Outras ações e atividades a serem 
definidas de acordo com prioridades locais durante odesenvolvimento do Programa.
Conhecer as realidades das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas carac-
terísticas sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológica; Identificar os pro-
blemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta; 
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Promover a interação e integração com todas as ações executadas pelaestratégia de Saúde da 
Família com os demais integrantes da Equipe da Unidade de Saúde da Família; Elaborar, com 
a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saú-
de e fatores que colocam em risco à saúde; Executar, de acordo com a sua atribuição profis-
sional, os procedimentos de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da vida; 
Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vinculo de confiança, de 
afeto de respeito; Resolver 85% dos problemas de saúde bucal no nível de atenção básica; 
Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-
referência para os casos de maior complexidade; Prestar a assistência integral à população 
adscrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada; Coordenar, participar 
de e/ou organizar grupos de educação para saúde; Promover ações intersetoriais e parcerias 
com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento dos 
problemas identificados; Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade 
conceitos de cidadania, de direito á saúde e suas bases legais; Incentivar a formação e/ou par-
ticipação ativa da comunidade nos Conselhos Locais de Saúde e no Conselho Municipal de 
Saúde; Auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde; Executar assistência básica e 
ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito de sua competência; Participar das 
atividades de grupos de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde men-
tal, e outros; Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritá-
rias de intervenção na Atenção Básica, definidas na NOAS/2001, no âmbito da competência 
de cada profissional; Participar da realização do cadastramento das famílias; Participar da 
identificação das micro-áreas de risco para priorização das ações dos Agentes Comunitários 
de Saúde; Executar em nível de suas competências, ações de assistência básica na unidade 
de saúde, no domicilio e na comunidade; Participar do processo de educação permanente, 
técnica e gerencial; Participar da consolidação, análise e divulgação mensal dos dados gerados 
pelo sistema de informações do programa; Participar do processo de programação e plane-
jamento das ações, da organização do trabalho da unidade de saúde, considerando a análise 
das informações geradas pelos Agentes Comunitários de Saúde; Participar da definição das 
ações e atribuições prioritárias dos Agentes Comunitários de Saúde para enfrentamento dos 
problemas identificados, alimentando o fluxo do sistema de informações, nos prazos estipu-
lados; Incentivar o aleitamento materno exclusivo; Orientar dos adolescentes e familiares na 
prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis- DST/AIDS, gravidez precoce e uso de 
drogas. Realizar o monitoramento, dos casos de diarreia, das infecções respiratórias agudas, 
dos casos suspeitos de pneumonia, de dermatoses e parasitoses em criança; Realizar o moni-
toramento dos recém nascidos e das puérperas; Realizar visitas domiciliares periódicas para 
monitoramento das gestantes, priorizando atenção ao desenvolvimento da gestação; Colabo-
rar nos inquéritos epidemiológicos ou na investigação de surtos ou ocorrência de doenças ou 
de outros casos de notificação compulsória; Incentivar a comunidade na aceitação e inserção 
social dos portadores de deficiência psicofísica; Orientar às famílias e à comunidade na pre-
venção e no controle das doenças endêmicas; Realizar ações para a sensibilização das famílias 
e da comunidade para abordagem dos direitos humanos; Estimular a participação comuni-
tária para ações que visem à melhoria da qualidade de vida da comunidade; Realizar ações 
educativas: a) sobre métodos de planejamento familiar; b) sobre climatério; c) nutrição; d) 
saúde bucal; e) para preservação do meio ambiente; f) para prevenção do câncer cérvico-
uterino e de mama encaminhando as mulheres em idade fértil para a realização de exames 
periódicos nas unidades de referência; Outras ações e atividades a serem definidas de acordo 
com prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa.
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ANEXO II
PROGRAMAS DE PROVA
Atenção: A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e altera-
ções posteriores não serão objetos de avaliação das provas neste Concurso Público. 
A Comissão de Concurso Público da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião não aprova 
a comercialização de apostilas preparatórias para o presente Concurso Público e não se res-
ponsabiliza pelo conteúdo de apostilas deste gênero que venha a ser comercializadas. Tam-
bém não será fornecida ou recomendada a utilização de apostilas específicas. Os candidatos 
devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de seu emprego, ficando 
livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os conteúdos 
apresentados no Programa de Prova de seu emprego, conforme segue:

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª SÉRIE / 9º ANO)
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (BAIRRO CAMBURI)

Disciplina Quantidade de Questões
Língua Portuguesa 15
Matemática 15
Raciocínio Lógico 10

LÍNGUA PORTUGUESA: Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental - (8ª 
série / 9º Ano), como por exemplo: GRAMÁTICA: Frases; Pontuação; Sinais de Pontua-
ção; Relação entre palavras; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; 
Artigo; Numeral; Encontros vocálicos; Encontros consonantais e dígrafo; Verbos; Tonicida-
de das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Verbos intransitivos e transitivos; Verbos 
transitivos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; Formas nominais; Locuções verbais; 
Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração; Classes de palavras: classificação mor-
fológica; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes verbais; Re-
gência nominal; Aposto; Vocativo; LINGUAGEM: Comparações; Criação de palavras; Uso 
do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome 
e personagem; História em quadrinhos; Relação entre idéias; Intensificações; Personificação; 
Oposição; Provérbios; Discurso direto; Onomatopéias; Oposições; Repetições; Relações; 
Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; Metáfora; Metáforas verbais e visuais; Asso-
ciação de idéias. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.

MATEMÁTICA: Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental - (8ª série), como 
por exemplo: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, 
expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Por-
centagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: compri-
mento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); 
Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; 
Sistemas de numeração; Operações no conjunto dos números naturais; Múltiplos e divisores 
em N; Radiciação; Conjunto de números fracionários; Operações fundamentais com nú-
meros fracionários; Problemas com números fracionários; Números decimais; Introdução 
à geometria; Geometria Plana; Operações fundamentais com números racionais; Problemas 
de raciocínio lógico.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orien-
tação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, reversibili-
dade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, 
figuras e palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, 
conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias 
entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Com-
preensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio mate-
mático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.

ENSINO MÉDIO COMPLETO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA (TODAS AS REGIÕES)
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (TODAS AS REGIÕES)

Disciplina Quantidade de Questões
Língua Portuguesa 10
Matemática 10
Raciocínio Lógico 10
Conhecimentos Específicos 10

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exem-
plo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sí-
labas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais 
– Separação de sílabas. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas – Uso do “Porquê” – Uso do hífen – Ortoépia. ACENTUAÇÃO: Conceitos 
básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das 
regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas 
verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e For-
mação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação 
e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo 
dos Verbos Regulares e Irregulares – Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Pa-
lavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo – Adjetivo 
– Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjei-
ção – Vozes verbais. SINTAXE: Predicação verbal – Concordância nominal – Concordân-
cia verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação dos pronomes 
– Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, 
Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais 
da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – 
Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Em-
pregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antô-
nimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; Hipérbole; Ironia; 
Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Meto-
nímia – Figuras de construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensa-
mento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: 
O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 
DE TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Dis-
curso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.

MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radi-
cais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação 
de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equa-
ção de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Fun-
ção: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e 
Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; 
Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébri-
ca; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; 
Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números 
complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; 
Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 
co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geo-
metria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacio-
nal (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e vo-
lume, área, m² e metro linear.

RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, 
orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, rever-
sibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com 
dados, figuras e palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de 
hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações 
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações 
das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, 
raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA 
ATENÇÃO BÁSICA (TODAS AS REGIÕES):
Conhecimentos do Auxiliar de Enfermagem em: Saúde Pública; Enfermagem Médica, Ci-
rúrgica e Materna - Infantil; Fundamentos de Enfermagem; Técnicas Básicas do Auxiliar 
de Enfermagem; Sinais Vitais: Temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, Assistência 
ao exame físico Métodos de exames - materiais, atribuições da enfermagem Preparo dos 
pacientes, Enfermagem Neuropsiquiátrica; Psicologia; Ética Profissional; Assistência de 
Enfermagem Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, surtos e epidemias; nas Ações 
de Vigilância Epidemiológica e Imunização; Assistência de Enfermagem em Doenças Crô-
nicas Degenerativas: Diabetes e Hipertensão; Atuação de Auxiliar de Enfermagem em Uni-
dade Básica de Saúde; Auxiliar de Enfermagem no Atendimento de Enfermagem à Saúde 
da Mulher; no Planejamento Familiar; no Pré-Natal, no Parto e Puerpério; nos Cuidados 
com o Recém-Nascido; no Aleitamento Materno; no Crescimento e Desenvolvimento da 
criança, no Climatério; na Prevenção do Câncer cérvico-uterino; Auxiliar de Enfermagem 
no Atendimento da Saúde da Criança e Adolescente; nas Doenças mais Freqüentes na In-
fância; nos Principais riscos de Saúde na Adolescência; Auxiliar de Enfermagem no Aten-
dimento aos idosos, Auxiliar de Enfermagem no Programa de Saúde da Família, Auxiliar 
de Enfermagem em Urgência e Emergência; nos Primeiros Socorros: Contusão, escoriação, 
ferimentos; Fraturas, luxações, entorses; Parada cardiorrespiratória; Queimaduras de 1°, 
2° e 3° graus; Envenenamentos, Higiene e Profilaxia; Anatomia e Fisiologia Humana; Mi-
crobiologia e Parasitologia; Nutrição e Dietética; Farmacologia e Enfermagem hospitalar. 
Administração de medicamentos: Classificação das drogas; Vias de Administração; Proce-
dimentos básicos; Controle de estoque de medicamentos. Todo Conteúdo Programático 
do Curso de Auxiliar de Enfermagem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (TODAS 
AS REGIÕES):
Anatomia Dentária; Bases da Cirurgia; Cirurgia Bucomaxilofacial; Conhecimentos Bási-
cos em Saúde Pública; Dentística Operatória/Reparadora; Endodontia; Estomatologia; 
Implantodontia; Odontologia Legal; Ortodontia; Patologia Bucal; Periodontologia; Pró-
tese; Diagnósticos em Patologia Bucal; Guia Terapêutico Odontológico; Odontologia In-
fantil/Juvenil - Prevenção – Tratamentos; Diagnóstico; Sistema Nervoso Facial; Traumas; 
Aspectos Radiográficos; Soluções Químicas – Indicação, Dosagem e Aplicação. Todo Con-
teúdo Programático do Curso de Auxiliar de Saúde Bucal.

ENSINO MÉDIO SUPERIOR COMPLETO - MÉDICO
MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA

Disciplina Quantidade de Questões
Língua Portuguesa 10
Conhecimentos Específicos 30

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exem-
plo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sí-
labas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais 
– Separação de sílabas. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas – Uso do “Porquê” – Uso do hífen – Ortoépia. ACENTUAÇÃO: Conceitos 
básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das 
regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas 
verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e For-
mação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação 
e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo 
dos Verbos Regulares e Irregulares – Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Pa-
lavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo – Adjetivo 
– Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjei-
ção – Vozes verbais. SINTAXE: Predicação verbal – Concordância nominal – Concordân-
cia verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação dos pronomes 
– Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, 
Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais 
da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – 
Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Em-
pregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antô-
nimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; Hipérbole; Ironia; 

Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Meto-
nímia – Figuras de construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensa-
mento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: 
O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 
DE TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Dis-
curso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Condições de saúde da população brasileira, Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, 
clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, in-
suficiência coronariana, arritmias cardíacas, doenças reumáticas, aneurismas de aortas, 
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; Agentes 
Antiinfecciosos, Quimioterápicos e antibióticos; Infecções do sistema nervoso central; 
Doenças causadas por fungos. Doenças causadas por vírus. Doenças causadas por helmin-
tos e protozoários; Doenças das vias biliares. Doenças do esôfago. Doenças do estômago; 
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, Doenças pulmonares ambientais, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, Doenças das vias aéreas superio-
res; Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletro-
líticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias; Metabólicas e do Sistema 
Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melitus, hipotireoidismo, hipertireoi-
dismo, doenças da hipófise e da adrenal; Hematológicas: osteoartrose, doença reumatóide 
juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neu-
rológicas: coma, cefaléias, distúrbios convulsivos e epilepsias, acidentes vascular cerebral, 
meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência 
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, Distúrbios neurovegetativos, neuroses; 
Neoplasias do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda 
e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 
do intestino delgado e grosso, inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores no có-
lon; Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, 
coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estrep-
tococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, 
virose; Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofítoses, eczema, dermatite de con-
tato, onicomicoses, infecções bacterianas, Tumores de Pele; Imunológica: doença do soro, 
edema angioneurótico, urticária, anafíloxia; Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, 
câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama, intercorrentes na gravidez; Distúrbios 
hemorrágicos; Saúde Pública: Noções Gerais de Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilân-
cia Epidemiológica; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde; Saneamento 
Básico e Meio Ambiente. Todo Conteúdo Programático das Disciplinas Básicas da Espe-
cialidade (Currículo Básico).
SUS – princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de 
Saúde da Família. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em 
Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de notificação 
compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Pacto pela Saúde. Ges-
tão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho intersetorial. Identifica-
ção de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988, Seção II – Da Saúde.
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ANEXO III
ÁREAS DE ABRANGÊNCIA REFERENTES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA 
SAÚDE
AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE (BAIRRO CAMBURI)
Compreende as seguintes micro áreas: MCA: 41 - Rua Travessa da Tijuca; Rua Vila Débo-
ra; Rua Tijucas (até a casa 565); Rua Por do Sol; Rua Segunda Travessa Tijuca; Rua Pontal 
das Araras; Rua Final Pontal da Cruz; Rua Vilage; Rua Praia Litoral Norte; Rua Pontal 
da Cruz; Rua Otavio Pontes Neto; Rua Tabatinga; Rua Massaguaçu; Travessa Pontal da 
Cruz; Rua Figueira; Rua Palmeiras; Rua Existente; Condomínio Village do Sertão. MCA: 
42 - Rua Tijuca (a partir do nº 900); Rua Caminho do Meio; Rua Rio das Pedras; Rua nº 
2800; Rua do Caju; Rua Canaxue; Rua Avenida Paulista; Rua Amaro; Rua Tipiti; Travessa 
Jucelina; Rua Elizeu Faustino; Rua Porto Cebola; Rua do Amparo; Rua Mª Luiza; Rua 
Elias Faustino; Alameda Tom Jobim; Travessa Flora Salvia. MCA: 43 - Estrada do Cambu-
ri; Rua Manacá; Rua do Zezito; Rua Magé; Rua São Roque; Rua Piauí; Rodovia Manoel 
Hipólito do Rego km 166: Rua do Morro nº 46, 47 e 48; Rua do Gregório; Rua Maginal; 
Travessa Imigrante; Rua Particular 770; Rua das Flores; Rua da Jibóia; Rua Lobo Guará. 
MCA: 44 -Estrada do Camburi; Rua Olímpio Faustino; Rua Tupã; Rua Uberlândia; Rua 
do Tubarão; Rua Três Vicente; Rua Terezinha; Rua do Sussego; Rua Sebastião Correa; Rua 
das Rosas; Travessa Morumbi; Rua Reginaldo Flavio Correia; Rua A Lamo; Rua Azaléia; 
Rua Papoula e Travessa Papoula; Rua das Flores (até o ponto de ônibus); Rua José Inácio. 
MCA: 45 - Rua das Caxietas; Rua Servidão da Passagem; Rua Bandeirante; Rua Nossa 
Senhora Aparecida; Travessa Nossa Senhora Aparecida; Rodovia Rio Santos Km 167; Rua 
do Chileno. MCA: 46 - Rua da Barreira; Rua Servidão do Óleo Duto; Rua Sítio da Barreira; 
Estrada dp Piavú; Rod. Rio Santos Km 168; Rua Passagem da Petrobrás; Travessa Gerivó; 
Rua Brijauvo; Rua João Santana; Rua Castanheiras; Rua Araras; Rua das Maritacas; Rua 
Araricas; Travessa Piavú A; Travessa Piavú B; Estrada do Piavú nº 846; Sitio Alto da Areia.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO - CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

DADOS DO CANDIDATO:
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO - CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
DADOS DO CANDIDATO: 
 
NOME:  
INSCRIÇÃO:  
EMPREGO:  
 
 
DEFICIÊNCIA DECLARADA: CID: 
  
 
 
NOME DO MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO EM ANEXO: NÚMERO DO CRM: 
  
 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA: 
 
 NÃO PRECISO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 PROVA EM BRAILE 
 PROVA E GABARITO AMPLIADOS 
 SALA DE FÁCIL ACESSO 
 OUTRA.  

QUAL?________________________________________________________________________________ 
 
JUSTIFICATIVA DA CONDIÇÃO ESPECIAL:____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
ATENÇÃO: Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via SEDEX com A.R. (Aviso 
de Recebimento) para a empresa SHDias Consultoria e Assessoria Ltda – situada a Rua Rita Bueno de Angeli, 
189 - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até no máximo 1 (um) dia útil após o encerramento 
das inscrições. 
 
 
 
_______________, ______ de ____________________ de 2016. 
 
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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ATENÇÃO: Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via 
SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para a empresa SHDias Consultoria e Assessoria 
Ltda – situada a Rua Rita Bueno de Angeli, 189 - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 
13331-616, até no máximo 1 (um) dia útil após o encerramento das inscrições.

_______________, ______ de ____________________ de 2016.
Assinatura do candidato
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A campanha “Todos Juntos contra o Aedes Ae-
gypti”, que seria encerrada no último sábado (30), 
foi prorrogada até o próximo dia 31 de maio. Reali-
zada por mais de 90 agentes da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de São Sebastião, conta com parceria 
do Governo do Estado de São Paulo e prossegue 
neste sábado com uma equipe percorrendo o bairro 
de Guaecá e regiões próximas e outra na Praia da 
Baleia (Costa Sul).

A mobilização acontece sempre aos sábados, das 
8h às 17h, desde 5 de março, com 84 agentes e 10 
supervisores da equipe de profissionais da Secreta-
ria de Saúde de São Sebastião que tem atuado des-

O Centro Integrado Profissionalizante (CIP) de 
São Sebastião vai abrir inscrições para o processo se-
letivo dos cursos de Montagem e Organização de Bu-
ffet e Espanhol Básico para Turismo Receptivo.

As inscrições deverão ser realizadas na sede do 
CIP, entre os dias 5 e 6 de maio, das 9h às 17h.  No 
ato da inscrição, os interessados deverão apresentar 
os originais dos documentos – RG, CPF, comprovan-
te de residência e escolaridade.

É necessário também que os candidatos sejam 
residentes do município de São Sebastião, tenham 
o ensino fundamental 2 completo. A idade mínima 
exigida para o curso de Montagem e Organização de 
Buffet é de 18 anos, já para o curso de Espanhol Bási-
co para Turismo Receptivo é de 15 anos.

Serviço: O CIP está localizado na rua Antônio 
Pereira da Silva, nº 56, Topolândia. Telefone: (12) 
3892-5535.

Campanha contra a dengue é prorrogada até 31 de maio
Mobilização será nos bairros de Guaecá (Centro) e na Praia da Baleia (Costa Sul)

de o início da campanha, em 5 de março. No últi-
mo sábado (23), a equipe realizou os trabalhos em 
2.043 imóveis durante vistorias em Barequeçaba, na 
região central, e em Boracéia, na Costa Sul do muni-
cípio. Com esse trabalho, totalizou 17.934 imóveis 
visitados, número considerado positivo pelo diretor 
de Vigilância em Saúde, Givanildo Ferreira Tavares.

Segundo ele, a mobilização de combate ao mos-
quito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como 
a Dengue, Chikungunya e Zika, tem obtido exce-
lentes resultados, o que motivou a sua prorrogação. 
A continuidade dos trabalhos na cidade foi forma-
lizada, esta semana, com a assinatura da minuta de 

Termo Aditivo pelo secretário municipal de Saúde, 
Urandy Rocha Leite, encaminhada ao secretário de 
Saúde do Estado de São Paulo, David Uip, explicou 
Givanildo.

Em cada ação, os profissionais trabalham a média 
de dois mil imóveis que são visitados e os proprie-
tários recebem orientações sobre como evitar a pro-
liferação de criadouros do mosquito. São Sebastião 
tem 49 mil imóveis cadastrados e, em dois meses, 
mais de 17 mil vistoriados, o que significa uma boa 
cobertura com a equipe proporcionada pela cam-
panha, frisou o diretor de Vigilância em Saúde do 
município.

Foto: Divulgação

CIP abre processo seletivo para cursos 
Montagem de Buffet e Espanhol

Inscrições devem ser feitas entre os dias 5 e 6 de maio  
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A Prefeitura de São Sebastião informa que novo lote de vacina está disponível 
desde terça-feira (3) nas unidades de saúde. A informação foi dada pela Secreta-
ria Municipal de Saúde após a confirmação do envio de uma nova remessa pelo 
Governo Federal. No último sábado (30) durante a realização do Dia “D” muitos 
postos de vacinação utilizaram todo o estoque das doses inicialmente encaminha-
das pelo Ministério da Saúde

O balanço divulgado pelo setor de Vigilância em Saúde aponta que somente 
no primeiro dia de vacinação foram 6,5 mil doses aplicadas. Um número conside-
rado alto para o inicio da campanha. “Havia uma enorme expectativa por parte de 
toda sociedade pela vacina em razão da repercussão dos casos de gripe associados 
ao vírus H1N1 e com isso a população que normalmente comparece distribuída 
entre os 20 dias de campanha – que segue até o dia 20 de maio – decidiu ir todo 
mundo no primeiro dia da campanha”, explicou o diretor de Vigilância em Saúde 
Givanildo Tavares. 

Ainda segundo ele o Ministério da Saúde encaminhou para o município um 
primeiro lote com 50% das doses a serem distribuídas para São Sebastião. “O re-
sultado foi que as doses disponíveis para esse dia “D” esgotaram devido a grande 
procura em um único dia. Infelizmente a logística de produção e distribuição das 
vacinas é complexa e o Ministério da Saúde tem procurado fazer esse trâmite com 
maior brevidade. No entanto ainda virão outros lotes e não faltará vacinas para a 
população prioritária”, garantiu. 

Para 2016 em São Sebastião a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 
imunizar 15 mil pessoas dentro dos grupos prioritários determinados: crianças 
menores de cinco anos de idade; idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores de 
saúde; povos indígenas; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); pesso-

Foto: Damares Oliveira/PMSS

São Sebastião recebe novas doses 
de vacina contra a gripe

Situação nas unidades de Saúde deve se normalizar a partir de terça-feira

as portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas 
especiais. 

Serviço: Para mais informações o telefone é o da Ouvidoria da Saúde pelo tele-
fone 0800-770-0029, o atendimento é feito de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. 

Logo no primeiro dia de campanha a procura foi acima do esperado


