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PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2016
INFORMATIVO - RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS RECURSOS PRO-
TOCOLADOS
A Prefeitura Municipal / Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, torna 
público os Resultados das Análises dos Recursos Protocolados de 15/06/2016 a 
17/06/2016, em relação ao Gabarito Preliminar e Resultado Preliminar da Pro-
va Escrita do Concurso Público FSPSS 001/2016.

CÓD. E EMPREGO CANDIDATO INSCRIÇÃO STATUS

101 - Agente 
Comunitário de Saúde 

(Bairro Camburi)

Adriano da Silva Costa 
Gomes 2000275563 Indeferido

201 - Auxiliar de 
Enfermagem da Atenção 

Básica (Região Costa 
Norte e Central)

Tatiana Gomes Valente 
Felicio Vieira 2000275515 Parcialmente 

Deferido

201 - Auxiliar de 
Enfermagem da Atenção 

Básica (Região Costa 
Norte e Central)

Stephanny Castilho 2000275552 Deferido

201 - Auxiliar de 
Enfermagem da Atenção 

Básica (Região Costa 
Norte e Central)

Josimeia Gomes 
Teixeira do Prado 2000275711 Parcialmente 

Deferido

São Sebastião, 30 de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2016
GABARITO OFICIAL
A Prefeitura Municipal / Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, em vista 
do que consta no Edital do Concurso Público FSPSS 001/2016, torna público 
os Gabaritos O�ciais das Provas Escritas dos empregos: 
101 - Agente Comunitário de Saúde (Bairro Camburi);
201 - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica (Região Costa Norte e Cen-
tral);
202 - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica (Região Costa Sul);
203 - Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Norte e Central);
204 - Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Sul); e
301 - Médico Clínico Geral/Generalista.
São Sebastião, 30 de junho de 2016.
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PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2016  
CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Prefeitura Municipal / Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, em vista 
do que consta no Edital do Concurso Público FSPSS 001/2016, torna público a 
Classi�cação Final das Provas Escritas dos empregos:
101 - Agente Comunitário de Saúde (Bairro Camburi);
201 - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica (Região Costa Norte e Cen-
tral);
202 - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica (Região Costa Sul);
203 - Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Norte e Central);
204 - Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Sul); e
301 - Médico Clínico Geral/Generalista.
IMPORTANTE:
A) Os candidatos aprovados encontram-se classi�cados com desempate confor-
me os critérios estabelecidos no Edital FSPSS 001/2016. Os candidatos desclas-
si�cados não constam nesta listagem, �cando seus resultados disponíveis para 
consulta somente pela internet através do site da SHDIAS CONSULTORIA E 
ASSESSORIA.
B) A data para entrada em exercício dos candidatos convocados será de�nida 
pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião e somente será concedido pra-
zo, nos casos solicitados pelo candidato, a critério da Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião em atendimento às suas necessidades e conveniências.
C) O processo de convocação para admissão dos candidatos aprovados aos em-
pregos constantes neste Edital é de exclusiva responsabilidade da Fundação de 
Saúde Pública de São Sebastião.
D) 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 comu-
nicação.
E) A convocação para a admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classi�-
cação �nal, não gerando ao candidato aprovado o direito à admissão. Os classi�-

cados no presente Concurso Público somente serão convocados por ato discri-
cionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte da Administração 
Pública Indireta.
Legenda: TA = Total de Acertos na Prova Escrita 
São Sebastião, 30 de maio de 2016.
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PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2016  
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal / Fundação de Saúde Pública São Sebastião, torna públi-
ca a Homologação da Classi�cação Final dos empregos abaixo conforme publi-
cação realizada no site www.shdias.com.br em 30 de junho de 2016:
101 - Agente Comunitário de Saúde (Bairro Camburi);
201 - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica (Região Costa Norte e Cen-
tral);
202 - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica (Região Costa Sul);
203 - Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Norte e Central);
204 - Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Sul); e
301 - Médico Clínico Geral/Generalista.
Outrossim, rea�rma os termos do Edital FSPSS 001/2016:
Do Item - “DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO”:
• 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 Funda-
ção de Saúde Pública de São Sebastião, por igual período.
Do Item - “DA CONVOCAÇÃO PA� ADMISSÃO”:
• A convocação para a admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classifica-
ção �nal, não gerando ao candidato aprovado o direito à admissão. Os classi�-
cados no presente Concurso Público somente serão convocados por ato discri-
cionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte da Administração 
Pública Indireta.
• 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 solicitados pelo candidato, a critério da Fundação de Saúde Pública de 
São Sebastião em atendimento às suas necessidades e conveniências.
• O processo de convocação para admissão dos candidatos aprovados aos em-
pregos constantes no Edital é de exclusiva responsabilidade da Fundação de 
Saúde Pública de São Sebastião.
• Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações re-
ferentes ao acompanhamento das admissões devem ser solicitadas juntamente 
à Fundação de Saúde Pública de São Sebastião através de seus canais de comu-
nicação.
• Para efeito de ingresso na Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, o can-
didato aprovado e classi�cado �cará obrigado a comprovar, junto ao Departa-
mento de Pessoal da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, que satisfaz 
as exigências do Edital, bem como submeter-se a teste médico, e ser considerado 
apto neste, para o exercício do emprego, sob pena de não ser admitido.
• O candidato que recusar a admissão ou depois de admitido, deixar de com-
parecer ao serviço público e de iniciar suas funções e atividades no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas após noti�cação, perderá os direitos decorrentes de sua 
classi�cação.
• Quando de sua admissão, o candidato deverá comprovar, através da apresenta-
ção da documentação hábil, que possui os requisitos e habilitações exigidas no 
Edital. A não comprovação, ou ainda, a apresentação de documentos que não 
comprovem o preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na 
sua desclassi�cação, de forma irrecorrível, sendo considerada nula a sua inscri-
ção e todos os atos subsequentes praticados em seu favor.
• É facultado à Fundação de Saúde Pública de São Sebastião exigir dos candi-
datos classi�cados, além dos documentos elencados no item 02.02. do Edital, 
outros documentos comprobatórios. Os candidatos classi�cados deverão apre-
sentar documentos comprobatórios de suas respectivas habilitações legais para 
o respectivo emprego, conforme item 02. do Edital.
São Sebastião, 30 de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

ATO �TIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos �TIFICO O ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 60.589/16 
(DJ 009/16), com fundamentos no Artigo 24 Inciso X da Lei Federal n.º 8.666/93 
e alterações, para locação do imóvel sito à Rua Martins do Val, 254 – São Sebastião 
– SP, destinado a Realização de atividades esportivas, em atendimento a Secretaria 

de Esporte. 
São Sebastião, 24 de junho de 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST�ÇÃO.

PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/16
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 60.265/16
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS 
E MEDALHAS PA� PREMIAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS E 
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/07/2016
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 09:30 HO�S
ENDEREÇO PA� OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SIL-
VESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINIST�ÇÃO – DEPARTAMENTO DE SU-
PRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU 
DISPONÍVEL G�TUITAMENTE NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.
SP.GOV.BR
SÃO SEBASTIÃO, 28 DE JUNHO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST�ÇÃO

CÂMA� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
LITO�L NORTE – SÃO PAULO
EXT�TO DO CONT�TO ADMINIST�TIVO AO PA: 645/2016
LOCATÁRIA: Câmara Municipal de São Sebastião
LOCADO�: Henriqueta Pereira Genesi
VALOR: R$ 5.600,00(Cinco Mil e seiscentos reais ) . 
VIGENCIA: 28/06/2016 á 28/06/2017. 12(doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X, c/c artigo 26 “caput” da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações.
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento é a locação de imóvel não 
residencial, situado à Praça Major Fernandes, nº 248,com esquina com Al-
mirante Nogueira,nº103 – Centro – São Sebastião/SP, para instalação do 
Departamento de Assuntos jurídicos e comunicação, e outros de acordo 
com a conveniência do poder público.  
 VERBA: “ 3.3.90.36.15.00” Aluguel de imóvel  – Pessoa física.
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela Câmara Municipal e  Srª 
Henriqueta Pereira Genesi , pela locadora.

CÂMA� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
LITO�L NORTE – SÃO PAULO
EXT�TO DO CONT�TO ADMINIST�TIVO AO PA: 558/2016
CONT�TANTE: Câmara Municipal de São Sebastião.
CONT�TADA: Associação Santa Casa Saude De São José Dos Campos
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de operadora 
de plano de assistência médica, hospitalares e ambulatoriais para os servido-
res da Câmara Municipal.
VIGENCIA: 12 (doze) meses. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão nº 002/16
VALOR GLOBAL: R$ 248,00 (Duzentos e quarenta e oito reais) por ser-
vidor. 
VERBA: 3.3.90.39.50- Pessoa Jurídica -“ Médico hospitalar e ambulatoriais.”
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela Câmara Municipal e Srº 
Éder Rodrigo Freire- Gerente Administrativo, pela Contratada.
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Nos próximos dias a Prefeitura de São Sebastião 
continuará com a série de entregas e inaugurações 
ao longo do município. A ação terá início na tarde 
de amanhã (30), com a iluminação da avenida Os-
car Niemeyer (antiga Netuno), no Canto do Mar, na 
Costa Norte do município. 

A avenida passará a contar com 30 postes, cada 
qual com quatro luminárias de vapor metálico, num 
total de 120 lâmpadas que proporcionarão mais se-
gurança à comunidade local. A entrega está marcada 
para as 18h.

Já no sábado (2), às 10h, será inaugurado o Cen-
tro Comunitário do Morro do Abrigo, na região cen-
tral da cidade, aguardado há décadas pela população 
local. Em 4 de julho, será a vez de Barra do Sahy, na 

Iluminação contará com 120 lâmpadas de vapor metálico

Foto: Luciano Vieira | PM
SS 

Série de inaugurações prossegue  
neste fim de semana 

Costa Sul, receber uma nova creche. A inauguração 
está prevista para as 16h.

No próximo dia 7, às 10h, haverá inauguração do 
ESF do Pontal da Cruz, e às 18h do dia 8, a entrega da 
nova praça “Carla Siles”, no São Francisco, ambos na 
região central da cidade. 

A Administração promoverá ainda mais inaugura-
ções nos dias 13, 27, 30 de julho e em 6 de agosto, 
respectivamente na Topolândia,  na região central, 
com o C�S  (Centro de Referência de Assistência 
Social) e Caca (Centro de Atendimento à Criança e 
ao Adolescente);  no Canto do Mar, na Costa Norte, 
com a nova ESF; no  São Francisco, também na região 
central da cidade, com a fábrica de gelo para os pesca-
dores, e nas Cigarras, com  noves ruas pavimentadas.

Na tarde de amanhã (30), será entregue a iluminação da avenida Netuno, no Canto do Mar
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São Sebastião está na seleta lista de 102 municí-
pios do Brasil a receber o prêmio “Prefeito Amigo da 
Criança” da Fudação Abrinq (Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinquedos). O prefeito Ernane 
Primazzi esteve em Brasília (DF), na última quarta-
feira (22), para receber o prêmio durante evento re-
alizado na Câmara dos Deputados. O prêmio é um 
reconhecimento ao trabalho desenvolvido na cidade 
com o objetivo de melhorar a vida de crianças e ado-
lescentes durante a gestão 2013/2016.

O programa “Prefeito Amigo da Criança” incen-
tiva os prefeitos a se comprometerem no desenvol-
vimento de políticas públicas nas áreas da saúde, 
educação, proteção e na garantia de recursos do 
orçamento para assegurar os direitos e melhorar as 
condições de vida das crianças e dos adolescentes. 

Informações da Fundação Abrinq apontam que 
no início de 2013, 1.542 municípios se inscreveram, 
ao longo dos três anos seguintes 437 foram avalia-
dos e 102 alcançaram as metas estipuladas e foram 
premiados. 

São Sebastião conquistou o prêmio na categoria 
Reconhecimento Pleno - considerado o de maior 
relevância para o Programa, pois foram aqueles que 
alcançaram as metas estabelecidas. Entre as metas 
alcançadas estão ações relacionadas às creches, pré-
escolas, mortalidade infantil e outras políticas públi-
cas voltadas para o atendimento das crianças. 

Esse Prêmio representa o reconhecimento do tra-
balho para alcançar indicadores importantes para o 
desenvolvimento, principalmente no momento atu-

Integrantes da Comissão Municipal da Criança e Adolescente parabenizam o prefeito pelo prêmio

Foto: Luciano Vieira | PM
SS

São Sebastião conquista prêmio  
“Prefeito Amigo da Criança”

al, em que enfrentamos uma crise não só �nanceira, 
mas também política e ética. Criança não é cidadã 
do futuro, ela é cidadão hoje.

Na avaliação do prefeito Ernane, o prêmio é um 
importante reconhecimento pelo bom trabalho re-
alizado na cidade envolvendo várias secretarias que 
trabalham com crianças e adolescentes. É o resultado 
das ações desenvolvidas na Educação, Saúde, Cultu-
ra, Esportes, Assistência Social, Conselhos Tutela-
res, en�m todos os setores envolvidos nos trabalhos 
para atendimento adequado visando melhorar os ín-
dices de avaliações junto às crianças, explicou o pre-
feito. “São Sebastião �cou entre os 100 municípios 
premiados pela Abrinq o que, para nós, signi�ca um 
grande prestígio e a demonstração de que estamos 
no caminho certo nos investimentos em creches e 
no desenvolvimento de nossas crianças”, frisou.

Para a articuladora do “Programa Prefeito Ami-
go da Criança” em São Sebastião, Maura Porpino, 
este é mais um reconhecimento de que o município 
está no caminho certo. “O recebimento do Selo é a 
chancela ao Chefe do Executivo de que as políticas 
públicas estão avançadas na garantia de direitos às 
crianças e adolescentes. Esse reconhecimento pleno 
outorgado pela Fundabrinq é um fomento para que 
ações de governo continuem na proteção e no cui-
dado para eles”, destacou. 

O programa 
O “Programa Prefeito Amigo da Criança” (PPAC) 

foi criado em 1996 com o objetivo de mobilizar e 
apoiar tecnicamente os gestores municipais para a 

Prefeito Ernane foi à Brasília receber o prêmio da Fundação Abrinq

quali�cação das políticas públicas em benefício de 
crianças e adolescentes.

Desde sua primeira edição, o programa já mobili-
zou mais de sete mil prefeitos (são 7.734). A parti-
cipação é voluntária. A cada edição, o PPAC propõe 
um conjunto de ações e ao longo da gestão ofere-
ce subsídios técnicos e promove seminários para o 
intercâmbio de informações e aproximação com a 
equipe do Programa. Ao �nal de cada período, são 
avaliados os resultados obtidos pelo município e re-
conhecidos os gestores que melhoraram a qualidade 
de vida das crianças e adolescentes.

Fundação Abrinq 
Criada em 1990, a Fundação Abrinq pelos Direi-

tos da Criança e do Adolescente é uma organização 
sem �ns lucrativos que tem como missão promover 
a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de 
crianças e adolescentes. 

Pautada pela Convenção Internacional dos Di-
reitos da Criança (ONU, 1989), Constituição Fe-
deral Brasileira (1988) e Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990), a Fundação Abrinq tem como 
estratégias o estímulo para implementação de polí-
ticas públicas, fortalecimento de organizações não 
governamentais e governamentais para prestação de 
serviços ou defesa de direitos. Estimula também a 
responsabilidade social, a articulação política e so-
cial na construção e defesa dos direitos e o conheci-
mento da realidade brasileira quanto aos direitos da 
criança e dos adolescentes.
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Foto: Setradh | PM
SS

Encontro reuniu coordenadores dos  
quatro projetos da Setradh

Objetivo foi re�etir sobre a importância de cada pro�ssional com as crianças

Equipes dos projetos sociais se reúnem 
para discutir suas ações

As equipes dos projetos Cidadão Criança, Garoçá e Viração desenvolvidos pela Se-
cretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano (Setradh) de São Sebastião, partici-
param recentemente de um encontro para  tratar sobre a rotina de cada um em relação 
aos alunos e comunidade e à criatividade colocada em prática.

O encontro envolveu a coordenadora geral dos projetos e atual coordenadora do Vi-
ração, Adriana Teresa Romão, bem como as coordenadoras Luciana Galani (Garoçá) 
e Alessandra Peixoto (Cidadão Criança). Ao longo da ação, o grupo abordou diversos 
temas da atualidade no sentido de re�etir sobre a importância do papel de cada um no 
trabalho com as crianças e familiares atendidos pelos seus respectivos projetos. “Houve 
ainda, a realização de dinâmicas e exibição de vídeos motivacionais”, disse a coorde-
nadora geral acrescentando que estes encontros aproximam as pessoas e auxiliam no 
processo formativo.

Projetos
O projeto Viração, instalado no Centro Comunitário da Topolândia, na região cen-

tral, coordenado por Adriana Romão, atende 200 crianças oferecendo-lhes aulas de 
capoeira, educação ambiental, música, dança e circo, esportes integrados, yoga e apoio 
pedagógico. 

O Cidadão Criança, por sua vez, coordenado por Alessandra Peixoto, está situa-
do no Morro do Abrigo, também na região central, e atende 70 crianças que recebem 
apoio pedagógico, esportes integrados, karatê e teatro.

No Garoçá, instalado na Enseada, na Costa Norte do município, e coordenado por 
Luciana Gallani, provê atendimento para 140 crianças. Além do apoio pedagógico, pro-
move, ainda, aulas de dança, esportes integrados, judô e arte corporal para as turmas.

Todos os projetos atendem crianças entre 6 anos e 12 anos, no contraturno do pe-
ríodo escolar.
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Integrantes sempre se divertem  
nas ações promovidas pelo projeto

Projeto Atividade 
encerra semestre com 
festa juninha no CAE do 

Pontal da Cruz

Os integrantes do projeto Atividade, desenvolvido pelo Fundo Social de Solidarie-
dade de São Sebastião, encerrarão o primeiro semestre com uma descontraída festa 
junina.

O evento está marcado para acontecer na próxima segunda-feira (11), no CAE do 
Pontal da Cruz, na região central da cidade, a partir das 13h.

Formado por aproximadamente 250 idosos com idade entre 55 a 96 anos, o projeto 
uma ação que ainda integra as secretarias de Esporte, Saúde, Trabalho e Desenvolvi-
mento Humano, proporciona uma série de atividades para seus integrantes. Entre elas 
estão caminhada, alongamento, hidroginástica, tênis de mesa, tênis de campo, vôlei 
adaptado, musculação, coreogra�a, natação e jogos de salão (xadrez, damas, dominó, 
entre outras).

Para a festa o Atividade está preparando, além da tradicional quadrilha caipira, uma 
Praça de Alimentação com comidas e bebidas típicas da época, além de muitas brinca-
deiras.


