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Fundação de Saúde Pública de São SebaStião
lei complementar nº 168/2013

PRoceSSo de RecRutaMento e Seleção eMeRGencial 
nº 10/2016

o diretor Presidente da Fundação de Saúde Pública de São 
SebaStião - FSPSS, no uso de suas atribuições estatutárias, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as 
inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) cargo (s) abaixo 
descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste pro-
cesso seletivo, para contratação pelo período de 45 (quarenta e cinco) 
dias, conforme previsto no artigo 22, § 5º da lei complementar nº 
168/2014, para cobertura de afastamento médico da funcionária Maria 
Geralda  Santos Rebouças de Souza.

cargo nº de 
vagas

carga 
horária 
semanal

Salário Benefícios

auxiliar de 
enfermagem da 
atenção básica

1 40 R$ 
1.470,00

clt e 
convenção 
coletiva de 

trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- ensino Médio completo com curso de auxiliar de enfermagem e re-
gistro no coRen-SP;
- não ter firmado contrato por prazo determinado com a Fundação de 
Saúde Pública de São Sebastião nos últimos 6 (seis) meses.

1.1) as etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário 
previstos local

entrega dos seguintes 
documentos
1) curriculum digitado;
2) comprovante de 
escolaridade
3) comprovante de 
registro no conselho de 
classe da categoria
4) comprovante da 
anuidade de 2016
5) comprovante de 
tempo de experiência 
(carteira de trabalho / 
contrato)
6) comprovante de 
endereço
obs. Para os itens 2, 3, 4, 
5 e 6, apresentar cópia e 
original para conferência 
ou cópia autenticada

18 de agosto de 
2016 a 23 de 

agosto de 2016, 
das 9h às 12h e 
das 13h às 16h.

Fundação de Saúde 
Pública de São 
Sebastião – R. 
Pref. Mansueto 

Pierotti, 391 – 2º 
piso – centro – São 
Sebastião/SP. a/c 
departamento de 

Recursos Humanos.

avaliação dos candidatos 
e critério de desempate
os candidatos 
serão avaliados 
pela documentação 
apresentada, ficando 
estabelecido como 
critérios de classificação 
e desempate, nesta 
ordem:
1) maior tempo de 
experiência no cargo,  
comprovada em carteira 
de trabalho ou contrato;
2) maior proximidade 
da residência com a 
unidade de Saúde a ser 
lotada, 
3) candidato (a) de 
maior idade

24/08/2016 coordenação de 
enfermagem

Publicação do resultado 
no site da Prefeitura 
Municipal de São 
Sebastião

26/08/2016
Site: 

www.saosebastiao.
sp.gov.br

convocação para entrega 
de documentação descrita 
no item 2
os candidatos 
selecionados serão 
convocados através 
do site da Prefeitura 
Municipal de São 
Sebastião

29/08/2016
Site: 

www.saosebastiao.
sp.gov.br

início das atividades imediato unidades de Saúde 
da Família

2) documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do diploma universitário;
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional;
- comprovante de anuidade 2016 do conselho de classe (coRen-SP);
- cópia do cPF;
- original da carteira de trabalho e Previdência Social;
- cópia do título de eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justificativa;
- cópia da certidão de casamento;
- cópia do PiS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- antecedentes criminais emitidos pela internet ou nas agências do Pou-
pa tempo;
- certidão de distribuição de Processos cíveis do Poder Judiciário, emi-
tida no Fórum do município de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de filhos com idade até 14 (quatorze) 
anos;
- cópia da carteira de vacinação de filhos com idade até 14 (quatorze) 
anos;
- comprovante de conta bancária (cópia da face do cartão).

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

4) disposições Finais:
4.1) este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concur-
so público, segue normativas internas.
4.2) neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de ins-
crição para o candidato.
4.3) não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabele-
cidos nas fases acima citadas.
4.4) a contratação será realizada por tempo determinado pelo regime 
clt – constituição das leis trabalhistas, conforme previsto no art. 443 
desta carta.
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase 
do processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo 
ou apresentá-los em discordância com as exigências deste edital.

São Sebastião, 17 de agosto de 2016.

antonio caRloS niSoli PeReiRA da SilVa
diretor Presidente

Fundação de Saúde Pública de São SebaStião

edital de conVocação 88
concuRSo Público 01/2014

o diretor Presidente da Fundação de Saúde Pública de São 
SebaStião, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o 
resultado Final e classificação dos aprovados no concurso Público aber-
to pelo edital de concuRSo Público FSPSS nº 01/2014, de 
17 de abRil de 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais 
de classificação Final e Homologação, publicados no site da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião e SH dias consultoria, 

ReSolVe:

art. 1º - convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para 
ser lotado na Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, município de 
São Sebastião, conforme anexo i: 

art. 2º - o candidato convocado neste ato deverá comparecer no endere-
ço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - centro, entre os dias 
18 (quinta-feira) de agosto de 2016 e 23 (terça-feira) de agosto de 2016, 
das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes do-
cumentos: 

cópia autenticada:

a) carteira de identidade – RG 
b) diploma universitário e certificado de especialização da área que 
concorre ou certificado de conclusão escolar (em conformidade com os 
critérios exigidos no edital de abertura para cada cargo)
c) carteira de identidade Profissional 

original:

d) carteira de trabalho e Previdência Social 

cópia simples:

e) cPF 
f ) PiS/PaSeP 
g) certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de qui-
tação 
i) certidão de casamento 
j) cartão de vacina do candidato 
k) certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos
m) comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (cRe-
MeSP, coRen, cRoSP etc..)
n) comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito 
ou bancário do mês  vigente, contendo a data de emissão do correio do 
mês atual ou anterior) 
o) comprovante de conta bancária – com número da agência e conta 
corrente (xerox da  face do cartão) 
p) currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do Poupa-
tempo, conf. item h do edital de  abertura deste concurso 
s) certidão de distribuição de processos cíveis, emitido pelo Poder Ju-
diciário, conf. item h  do edital de abertura deste concurso ou protocolo 
de solicitação 
t) Preencher o anexo ii a ser entregue juntamente com a documentação. 

§ 1º - em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a 
entrega dos documentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, 
por procurador, munido de instrumento de procuração particular com 
firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 

§ 2º – o não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente 
habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada desistên-
cia do concurso, legitimando a convocação de outro candidato observa-
da a ordem de classificação. 

art. 3º - apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que es-
tiverem de posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida 
no ato de entrega de documentação. 

art. 4º - a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclare-
ce que o candidato  que não atender a presente convocação, dentro dos 
prazos determinados será  automaticamente eliMinado do concurso.

art. 5º - os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão 
orientados e resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebas-
tião – FSPSS. 

São Sebastião, 17 de agosto de 2016.

antonio caRloS niSoli PeReiRA da SilVa
diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

aneXo i 

aSSiStente Social da atenção báSica
classif./insc./ candidato
8 SaS 507454 eliSete diaS da conceição SantoS
9 SaS 504927 Renata MiRAnda

odontóloGo da atenção báSica
classif./insc./ candidato
30 Sdo 508323 oSMielY ReiS de oliVeiRA

RecePcioniSta
classif./insc./ candidato
74 FRe 506796 caMila bRAZ doS SantoS 
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aneXo i i

teRMo de eXiStÊncia ou auSÊncia de antecedenteS e 
PenalidadeS
(exigência prevista no item “h” do edital 01 do concurso Público da 
FSPSS-Fundação de Saúde Pública de São Sebastião).

identiFicação
nome:___________________________________________
________________________________________________
documento de identidade: _____________________________
________________________________________________
cargo:_________________________   inscrição concurso nº: 
__________  classificação: _____ ° lugar .
o (a) candidato (a) acima identificado (a):
(    ) d e c l a R a, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no 
exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disci-
plinar de advertência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qual-
quer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual, distrital ou 
municipal.
(     ) d e c l a R a, para todos os efeitos legais, que ainda ReSPon-
de...
(     ) d e c l a R a, para todos os efeitos legais, que Já ReSPondeu...
... a processo no exercício profissional ou de qualquer função pública, 
conforme discriminado a seguir:
Processo: (     ) administrativo (     ) disciplinar
esfera: (     ) Federal (     ) estadual (     ) distrital (     ) Municipal
Penalidade:________________________________________
________________________________________________
andamento:________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(   ) declaRA não ter sido condenado (a) em processo civil em qual-
quer estado da Federação na qual teria como parte lesada a adMiniS-
tRAção Pública.
(  ) declaRA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença 
transitada em julgado em ___/_____/_____, no tribunal de Justi-
ça do estado _____________________________, no qual teria 
como parte lesada a adMiniStRAção Pública, com seguinte teor 
(podendo ser resumido):________________
________________________________________________
________________________________________________.
(     ) declaRA não ter sido condenado (a) em processo criminal em 
qualquer estado da Federação.
(  ) declaRA ter sido condenado (a) em processo criminal, com sen-
tença transitada em julgado em ___/_____/_____, no tribunal de 
Justiça do estado ____________________________, com se-
guinte teor (podendo ser resumido):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________.
(  ) declaRA ter sido condenado (a) em processo penal com senten-
ça transitada em ___/_____/_____, no tribunal de Justiça do esta-
do_______________________________, relativo a cRiMeS 
contRA a adMiniStRAção Pública, com seguinte teor (po-
dendo ser resumido):______________________
________________________________________________.

d e c l a R a entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exi-
gida no edital de chamamento nº 01/2014, bem como ter ciência de que 
deverá entregar certidão de distribuição cível no prazo de 30 dias, como 
forma de cumprimento das normas editalícias.
d e c l a R a, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das infor-
mações ora prestadas poderá acarretar a eliminação do concurso, sem 
prejuízo da responsabilidade penal pela prática do delito de falsidade 
ideológica, previsto no código Penal brasileiro.

São Sebastião, _____/_____/______.

______________________________ (assinatura do candidato)

testemunhas:
__________________ assinatura e Matrícula do Servidor Público

__________________ assinatura e Matrícula do Servidor Público

PReFeituRA de São SebaStião
edital de conVocação 
concuRSo Público 01/2015

Pelo PReSente, a PReFeituRA MuniciPal de São SebaS-

tião eStá conVocando oS candidatoS abaiXo, aPRo-
VadoS eM concuRSo Público PaRA coMPaReceR no 
dePaRtaMento de RecuRSoS HuManoS na diViSão de 
adMiSSão, Rua João cuPeRtino doS SantoS, 218, cen-
tRo, noS diaS  18,19,22,23 ou 24 de agosto de 2016, daS 10:00 aS 
15:00 HoRAS, iMPReteRiVelMente, coM obJetiVo de tRA-
taR de aSSunto ReFeRente adMiSSão.

auXiliaR de atiVidadeS eScolaReS
área de abrangência 2
classif./insc./ candidato 

11 2000079190 Fabiano alVeS doS SantoS
12 2000080351 GabRiel SoaReS FReiRe

área de abrangência 6
classif./insc./ candidato 
30 2000085922 SHiRleY cleMentino de oliVeiRA

área de abrangência 9
classif./insc./ candidato 
16 2000070209 Paulo RobeRto bonFuoco

MonitoR de cRecHe
área de abrangência 3
classif./insc./ candidato
43 2000082363 deniZe laRA da Mota

SecRetáRio de eScola
área de abrangência 3
classif./insc./ candidato 

5 2000081515 SaManta doS SantoS caRdoSo

eSclaReceMoS Que o não atendiMento a eSta conVo-
cação, iMPlicaRá na deSiStÊncia FoRMal de adMiSSão 
ao QuadRo de PeSSoal neSta PReFeituRA MuniciPal.

departamento de Recursos Humanos
Secretaria da administração
17 de agosto de 2016 
  
PReFeituRA de São SebaStião
edital de conVocação 
concuRSo Público 01/2014

Pelo PReSente, a PReFeituRA MuniciPal de São SebaS-
tião eStá conVocando oS candidatoS abaiXo, aPRo-
VadoS eM concuRSo Público PaRA coMPaReceR no 
dePaRtaMento de RecuRSoS HuManoS na diViSão de 
adMiSSão, Rua João cuPeRtino doS SantoS, 218, cen-
tRo, noS diaS  18,19,22,23 ou 24 de agosto de 2016, daS 10:00 aS 
15:00 HoRAS, iMPReteRiVelMente, coM obJetiVo de tRA-
taR de aSSunto ReFeRente adMiSSão.

Médico  do tRAbalHo
classif./ insc./ candidato    
1 1015716572 MaRio FlaVio PeZenaTTo diniZ 

eSclaReceMoS Que o não atendiMento a eSta conVo-
cação, iMPlicaRá na deSiStÊncia FoRMal de adMiSSão 
ao QuadRo de PeSSoal neSta PReFeituRA MuniciPal.

departamento de Recursos Humanos
Secretaria da administração
16 de agosto de 2016 

PReFeituRA de São SebaStião
edital de conVocação 
concuRSo Público 01/2012

Pelo PReSente, a PReFeituRA MuniciPal de São SebaS-
tião eStá conVocando oS candidatoS abaiXo, aPRo-
VadoS eM concuRSo Público PaRA coMPaReceReM no 
dePaRtaMento de RecuRSoS HuManoS na diViSão de 
adMiSSão, Rua João cuPeRtino doS SantoS, 218 cen-
tRo, noS diaS 18, 19, 22, 23 ou 24 de agosto 2016, daS 10 aS 15 
HoRAS, iMPReteRiVelMente, coM obJetiVo de tRAtaR 
de aSSunto ReFeRente adMiSSão.

MotoRiSta
classif./ insc./ candidato                                                                                       
20 430936 RAFael de Paula bRAMbilla

eSclaReceMoS Que o não atendiMento a eSta conVo-
cação, iMPlicaRá na deSiStÊncia FoRMal de adMiSSão 
ao QuadRo de PeSSoal neSta PReFeituRA MuniciPal.

departamento de Recursos Humanos
Secretaria da administração
17 de agosto de 2016 

edital de conVocação
PRoceSSo SeletiVo – eStaGiáRioS 2015
nº 001/2015

Pelo PReSente, a PReFeituRA MuniciPal de São SebaS-
tião eStá conVocando oS candidatoS abaiXo Re-
lacionadoS, aPRoVadoS eM PRoceSSo SeletiVo PaRA 
coMPaReceReM ao dePto. de RecuRSoS HuManoS, Sito 
Rua: PReF. João cuPeRtino doS SantoS, 218, centRo, 
noS diaS 18 e 19/08/2016, daS 9h ÀS 17h, MunidoS doS Se-
GuinteS docuMentoS: XeRoX do RG., cPF., coMPRoVan-
te de ReSidÊncia e declaRAção de MatRicula atuali-
Zada, coM o obJetiVo de tRAtaR aSSunto ReFeRente a 
adMiSSão.

adMiniStRAção
classificação:
01) Thiago Ribeiro Viola F. Siqueira
02) ana Paula de oliveira do nascimento
03) Henrique Souza Seleghin chagas

eSclaReceMoS Que o não coMPaReciMento dentRo 
do PRAZo aciMa eStiPulado iMPlicaRá na deSiStÊn-
cia 
FoRMal da adMiSSão ao QuadRo de eStaGiáRioS neSta 
PReFeituRA.

departamento de Recursos Humanos
Secretaria de administração
17 de agosto de 2016.

PReFeituRA MuniciPal de São SebaStião
coMunicado de SuSPenSão de licitação
PReGão PReSencial nº.: 028/16
PRoceSSo nº.: 60.781/16
obJeto: ReGiStRo de PReçoS PaRA aQuiSição de eQuiPa-
MentoS HoSPitalaReS, MóVeiS HoSPitalaReS, eQuiPa-
MentoS odontolóGicoS e eletRodoMéSticoS, PaRA 
atendeR unidadeS de Saúde.
PoR alteRAçÕeS no edital Que PoSSaM iMPlicaR na 
FoRMulação de PRoPoStaS, eStaMoS SuSPendendo 
a SeSSão, anteRioRMente MaRcada PaRA o dia 22 de 
aGoSto de 2016 ÀS 9:30 HoRAS. a noVa data de abeRtuRA 
SeRá diVulGada na FoRMa da lei.
São SebaStião, 15 de aGoSto de 2016.
    SaMiR toledo da SilVa
SecRetáRio MuniciPal de adMiniStRAção

PReFeituRA MuniciPal de São SebaStião
edital de PReGão PReSencial nº 025/16
PRoceSSo licitatóRio n° 60.738/16
obJeto: ReGiStRo de PReçoS PaRA aQuiSição de inSu-
MoS odontolóGicoS PaRA Rede de Saúde
eM atendiMento a lei coMPleMentaR nº 123/06 alte-
RAda Pela lei coMPleMentaR nº 147/14 Há cotaS PaRA 
MicRoeMPReSaS ou eMPReSaS de PeQueno PoRte
tiPo: MenoR PReço 
data PaRA o cRedenciaMento, entReGa doS enVelo-
PeS PRoPoSta de PReçoS e docuMentação PaRA Habili-
tação, abeRtuRA doS enVeloPeS PRoPoSta de PReçoS 
e 1º dia da SeSSão de lanceS: 29/08/2016 ÀS 9:30 HoRAS;
2º dia da SeSSão de lanceS: 30/08/2016 ÀS 9:30 HoRAS;
3º dia da SeSSão de lanceS: 31/08/2016 ÀS 9:30 HoRAS;
4º dia da SeSSão de lanceS: 01/09/2016 ÀS 9:30 HoRAS;
data da SeSSão de Habilitação: 08/09/2016 ÀS 9:30 Ho-
RAS;
endeReço PaRA obtenção do edital: Rua SebaStião 
SilVeStRe neVeS, 214 – centRo – São SebaStião/SP
SecRetaRia de adMiniStRAção – dePaRtaMento de Su-
PRiMentoS
taXa PaRA adQuiRiR o edital: R$ 4,00 (QuatRo ReaiS) ou 
diSPonÍVel GRAtuitaMente, no Site WWW.SaoSebaS-
tiao.SP.GoV.bR 
São SebaStião, 16 de aGoSto de 2016.
SaMiR toledo da SilVa
SecRetáRio MuniciPal de adMiniStRAção
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Secretaria da Saúde 
Munic íp ío de São Seba Stião

unidade de 
Saúde cneS teL FiXo endereÇo

eacS BoRAcÉIa 2765764 3867-6109 alaMeda PenáPoliS S/nº

USF BareQUeÇaBa 2766124 3862-7077
RodoVia Manoel 

HiPollYto do ReGo, 610

USF BarRA Do SaHy 2766132 3863-7127 Rua Manoel taVaReS, 10

USF BarRA Do Una 2765756 3867-1331 Rua olinda, 75

USF camBUrI 2765772 3865-4121/ 3069 Rua tiJuca nº10

USF canto Do mar 3425274 3861-2139 Rua ciRene, 285

USF centro 2765780 3892-4331
Rua aRMando SalleS de 

oliVeiRA , 251

USF JaRAgUÁ 2765802 3861-1838
aV daRio leite caRRiGio 

nº2581

USF JUQUeÍ I 2765810 3863-3084 / 3052 
Rod. Rio SantoS KM 178 

nº 900

USF JUQUeÍ II 7470134 3863-3084 / 3052 
Rod. Rio SantoS KM 178 

nº900

USF mareSIaS I USF 
mareSIaS II

2765896 3865-6605
Rua SebaStião RoMão 

ceSaR, 750

USF mareSIaS I

USF pontal Da crUZ 2765829 3892-4337
Rua VeReadoR João 

oRlando de caRValHo, 
200

UnIDaDe 
IntermeDIarIa Da 

enSeaDa
2765853 3861-1100

Rua MaXiMiliano doS 
SantoS, 38

almoXarIFaDo SeSaU 7083629 3893-1350 Rua MinaS GeRAiS , 56

centro De atenÇÃo 
pSIcoSSocIal alcool 

e DrogaS - capS aD
7143486 3892-5939/ 3892-5936

centro De atenÇÃo 
pSIcoSSocIal - capS I

2766043 3892-3470 R. itau, 294

centro De 
eSpecIalIDaDeS 

oDontolÓgIcaS -  ceo 
II

2766086
Rua antonio PeReiRA 

da SilVa, 280 - 1° andaR - 
SalaS
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centro mUnIcIpal De 
InFectologIa  - cemIn 

8003815 3891-4989
Rua antonio PeReiRA 

da SilVa, 280 - 1° andaR - 
SalaS

centro De 
reaBIlItaÇÃo 

mUnIcIpal 
2766051 3891-4910

Rua antonio PeReiRA 
da SilVa, 280 - 1° andaR - 

SalaS

“centro De SaÚDe  
Da topolÂnDIa - 

“”JoSIane pereIRA De 
JeSUS”””

2765861 3891-4900
Rua antonio PeReiRA 

da SilVa, 280 - 1° andaR - 
SalaS

“centro De SaÚDe De 
BoIÇUcanga - “”Dr 

arno SenS”””
2765888 3865-4103

eStRAda do caScalHo, 
260

“centro De SaÚDe 
II- “”Dr carloS  

alBerto camaRA leal 
olIVeIRA”

2086824 3892-6044/
Rua caPitção luiZ 

SoaReS, 550

“centro De SaÚDe 
morro Do aBrIgo “” 
Dr antonIo carloS 

BRAga”””

2765918 3862-1812
R. beRnaRdo caRdiM 

neto, 34

HoSpItal De clÍnIcaS 
De SÃo SeBaStIÃo

2765934 3891-4000 R. caP. luiS SoaReS, 500

pronto atenDImento 
De BoIÇUcanga

2766116 aV. WalKiR VeRGani, 1050

SamU 192 - centRAl 
regUlaDoRA  SÃo 

SeBaStIÃo
6933580

VIgIlÂncIa 
epIDemIolÓgIca De 

SÃo SeBaStIÃo
7776276 3891-3406

Rua PReFeito ManSueTTo 
PieRoTTi, 381 - 1° andaR 

centRo

SecretarIa Da SaÚDe 6781675 3891-3401
Rua PReFeito ManSueTTo 

PieRoTTi, 381 - 1° andaR 
centRo
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preFeitura de São SebaStião eStância baLnearia –  
eStado de São pauLo

Secretaria Munic ipaL da educaÇão

LiStaS de teLeFoneS

unidade endereÇo teLeFone reSponSÁVeL

cRecHe diVa 
beRnaRdino

Rua PeRSeiS, 181 - canto 
do MaR

3861-1198 / 3861-1528
iZabel cRiStina da coSta 

P. SancHeS aGuileRA

e.M.e.i. Mundo 
encantado

Rua naiS, 201 - canto do 
MaR

3861-1477 / 3861-0223
MaRia aPaRecida do 

caRMo SaMPaio

e.M. Joana alVeS doS 
ReiS

Rua do PaRQue, 30 - 
canto do MaR

3861-1302 / 3861-2828 
3861-0226 / 3861-2828

celMa FeRReiRA/Mª 
teReSa SaleS

cRecHe MaRia 
leonaRda da coSta

Rua VaRGinHa, 3, - 
enSeada

3861-1342 / 3861-0275
PalMiRA caStilHo doS 

SantoS

e.M. SolanGe de Paula/
e.M.e.i. PÔnei aZul

Rua loRena, 33 - enSeada
3861-3040 / 3861-1785 / 

3861-0212
adRiane cRiStina 

FeRnandeS caSellato

e.M. PRoFª. cYntHia 
cliQuet luciano

Rua caStRo alVeS, S/n° - 
enSeada

3861-2617 caRla andReSa coSta

e.M. PRoFª. MaRia 
alice RAnGel/e.M.e.i. 
eleFante coloRido

Rua ValdoMiRo PeiXoto 
de oliVeiRA, 53 - JaRAGuá

3861-1192 / 3861-2237 / 
3861-0228

Rita PinHeiRo

e.M.e.i. luciana da 
SilVeiRA GonçalVeS 

“cHaPeuZinHo 
VeRMelHo”

Rua MaRtinS do Val, 230 - 
São FRAnciSco

3862-1814 / 3862-4209
Rita de caSSia ianni 

RocHa

cRecHe dona 
lauRinda/e.M.e.i. tRÊS 

PoRQuinHoS

tRAVeSSa batuÍRA, 29 - 
MoRRo do abRiGo

3862-0903 / 3862-4278
Rita de caSSia ianni 

RocHa

e.M.e.i. PinGo de Gente
aVenida beRnaRdo 
caRdiM neto, 227 - 
MoRRo do abRiGo

3862-1294 / 3862-4277
Rita de caSSia ianni 

RocHa

e.M. PRoF. WalFRido 
Maciel MonteiRo

Rua GuaRAtinGuetá, 36 - 
MoRRo do abRiGo

3862-1019 / 3862-2116 / 
3862-4280

ViniciuS belaTTo

cRecHe SeMÍRAMiS 
taVolaRo PaSSoS

Rua Santa edWiGeS, 13 - 
Pontal da cRuZ

3892-5721 / 3893-0404
MaRia teReZa MacHado 

SanGioRGi Mota

e.M.e.i. PRoFª. iRAYdeS 
lobo Vianna do ReGo 

“alGodão doce”

alaMeda Santana, 360 - 
Pontal da cRuZ

3862-0591 / 3862-4279
MaRia teReZa MacHado 

SanGioRGi Mota

e.M. PRoFª. MaRia 
FRAnciSca Santana de 

MouRA taVolaRo

Rua São nicolau, 567 - 
Pontal da cRuZ

3892-1598 / 3892-0357 dioGo FaRia VilHena



BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO

7

Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

cRecHe São SebaStião/
e.M.e.i. catatau

Rua cidade de SantoS, 
176 - centRo

3892-1812 / 3893-2806 / 
3893-0471

MáRcia ValéRia diaS 
naSciMento

e.M.e.i. eMÍlia PindeR 
“Peteleco”

Rua PRiMeiRo 
centenáRio baPtiSta, 62 

- Vila aMélia
3892-5344 / 3893-0531 MiRela RAMoS de JeSuS

e.M. PRoF. dR. JoSé 
MacHado RoSa

Rua aGRiPino JoSé do 
naSciMento, 32 - centRo

3892-2848 / 3892-0385
caRloS HenRiQue de 

FReitaS

e.M. HenRiQue botelHo
Rua Ítalo do 

naSciMento, 366 - PoRto 
GRAnde

3892-3857 / 3892-5349
andRéia cRiStina do 

ReGo

c.e.e.t.e.P.S. (e.t.e.c./
F.a.t.e.c.)

Rua Ítalo do 
naSciMento, 366 - PoRto 

GRAnde
3892-1424 / 3892-2577 cÍceRo MonteiRo

cRecHe adRiana 
VaSQueS FeRnandeS/

e.M.e.i. caStelo 
encantado

Rua antÔnio PeReiRA da 
SilVa, 140 - toPolÂndia

3892-4866 / 3893-0473 Renata MonteiRo

e.M.e.i. teReZa Mota 
SantoS “Reino da 

aleGRia”

Rua onoFRe SantoS, 770 - 
toPolÂndia

3892-5493 / 3893-0475
ana  Paula da SilVa 

SantoS

e.M. toPolÂndia
aV. dR. JoSé MacHado 

RoSa, S/n - toPolÂndia
3892-5009 / 3892-5519 aicHe cHaaban SantoS

e.M. PRoFª. VeRena de 
oliVeiRA dóRia

Rua onoFRe SantoS, 720 - 
toPolÂndia

3892-2806 / 3892-5015 / 
3892-0268

Kátia MaRia FuRtado 
SaMPaio

e.M. PRoFª. iRAYdeS lobo 
Vianna do ReGo

aVenida itatinGa, 1.001 - 
itatinGa

3892-5304 / 3892-3106 / 
3893-0474

MáRcia WolF

cRecHe MeiRe VaSQueS 
doS SantoS/e.M.e.i. 

beiJa-FloR

Rua antÔnio GeReMiaS 
de JeSuS, 138 - itatinGa

3892-5307 / 3893-0472
MaRia do caRMo 
SanGioRGi SilVa

cRecHe MeiRe VaSQueS 
doS SantoS aneXoi

Rua antonio PeReiRA da 
SilVa, 515 - toPolÂndia

3893-1740
MaRia do caRMo 
SanGioRGi SilVa

e.M. baReQueçaba/
e.M.e.i. eMilY leVi “aRco-

ÍRiS”

alaMeda doS 
eucalÍPtoS, S/nº - 

baReQueçaba
3862-7202 / 3862-9239 KellY diniZ

e.M. PRoFª. luiZa Helena 
de baRRoS

Rua itatiba, 600 - 
baReQueçaba

3862-6871 / 3862-6901 / 
3862-9235

MaRineide aP. GobeTTi 
leite

e.M. PRoF. João GabRiel 
de Sant’ana/e.M.e.i. 
bolinHa de Sabão

alaMeda JoSé Menino, 
428 - toQue-toQue-

PeQueno
3864-9342 / 3864-6228

Renata de andRAde 
PeRão

e.M.e.i. aRlete 
naSciMento MouRA 
“PeiXinHo douRAdo

Rua do FoRno, 397 - 
MaReSiaS

3865-7005 / 3865-5462
Rita MáRcia MoRAeS de 

alMeida
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e.M. PRoFª. edileuSa 
bRASil SoaReS de SouZa

Rua PRoJetada, 33 - 
MaReSiaS

3865-5256 leda doS SantoS

e.M. PRoF.ª GuioMaR 
aPaRecida da 

conceição SouSa

Rua tRoPicanGa, 99 - 
boiçucanGa

3865-2400 / 3865-2050 / 
3865-2633 

3865-0270 / 3865-0290

adRiana MaRtinS de 
SouZa

 
e.M.e.i. GilMaR FuRtado 

de oliVeiRA “aleGRia 
daS cRiançaS”

Rua SaRGento FeliSbino, 
200 - boiçucanGa

3865-2633 KetleY FonSeca caRdoSo

e.M. PRoF. antonio luiZ 
MonteiRo

eStRAda do caScalHo, 
1.409 - boiçucanGa

3865-2644
MaRcelo de oliVeiRA  

Souto

e.M. caMbuRi/e.M.e.i. 
lino MaRQueSVicente 

“SeMentinHa”

Rua olÍMPio FauStino, 
155 - caMbuRi

3865-2292 / 3865-0268 ana beatRiZ PiMenta

e.M. MaRia da 
conceição de deuS 

SantoS/e.M.e.i. 
caValinHo de Pau

aVenida tiJucaS, 1.001 - 
SeRtão do caMbuRi

3865-2408 / 3865-0211 / 
3865.2333

éRiKA letÍcia teleS de 
oliVeiRA

e.M. HenRiQue taVaReS 
de JeSuS/e.M.e.i. SonHo 

de cRiança

Rua adelino taVaReS, 201 
- baRRA do SaHY

3863-6481 / 3863-7329 / 
3863-9302

HeRMinia 

e.M.e.i. Manoel 
FeRReiRA de MatoS 
“bRAnca de neVe”

Rua benedito iZidoRo 
de MoRAeS, 671 - JuQueÍ

3863-1662 / 3863-0252
ana Paula PeReiRA 

SiQueiRA

e.M. PRoFª naiR RibeiRo 
de alMeida ( JuQuei)

Rua MaRia Madalena 
FauStino, 870 - JuQueÍ

3863-1627 / 3863-0216
MaRia anGélica de 

andRAde

e.M. PRoFª. MaRia 
ViRGÍnia SilVa/e.M.e.i. 

PiRliM-PiM-PiM

Rua ValinHoS, 136/Rua 
cRAVinHoS, S/nº - baRRA 

do una

3867-2323 / 3867-2113 / 
3867-0209

MaRia bitencouRt alVeS

e.M. PRoFª. SebaStiana 
coSta biTTencouRt

Rua ValinHoS, 136 - baRRA 
do una

3867-1195 / 3867-1350 VitoR RodRiGo coPPi

e.M. VilMa a.de alMeida 
RibaS/e.M.e.i. caRRoSSel

alaMeda Maúa, S/nº - 
boRAcéia

3867-6227 / 3867-9222 ana lucia ZaFani

e.M. Montão do tRiGo ilHa Montão do tRiGo

beRçáRio Santana i (1 a 
2 anoS)

Rua antÔnio PeReiRA da 
SilVa, 301 - toPolÂndia

3892-5030 SandRA acoSta

beRçáRio Santana ii (0 
a 1 ano)

Rua GeRAlda GaRcia de 
Santana, 145 - itatinGa

3892-5318 SandRA acoSta

beRçáRio aMiGo da 
cRiança

aVenida beRnaRdo 
caRdiM neto, 315 - 
MoRRo do abRiGo

3862-3084 adRiana


