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LEI COMPLEMENTAR Nº 168/2013
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL 
Nº 16/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE 
SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, torna públi-
ca a lista de classi�cados para contratação pelo período de 180 (cento 
e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Comple-
mentar nº 168/2014, para cobertura de vagas não preenchidas com a 
realização do Concurso Público FSPSS 01/2016.

Médico Clínico Geral III
Mirtes Daniel Alves da Silva Wood

Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no ende-
reço: Rua Prefeito Mansueto Piero�i, 391, 2º piso, - Centro, no dia 25 
(terça-feira) de outubro de 2016 das 09:00 às 16:00, impreterivelmen-
te, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Certi�cado de Conclusão de Curso 
c) Carteira de Identidade Pro�ssional 

Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certi�cado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de 
quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (CRM
-SP, COREN-SP, CRO-SP, 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) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do Poupa-
Tempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder 
Judiciário, ou protocolo de solicitação.

§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a 
entrega dos documentos poderá ser feita na mesma data, local e horá-
rio, por procurador, munido de instrumento de procuração particular 
com �rma reconhecida com poderes especí�cos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devida-
mente habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada 
desistência do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
EMERGENCIAL.

Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que 
estiverem de posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será conce-
dida no ato de entrega de documentação. 

Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS escla-
rece que o candidato que não atender a presente convocação, dentro 
dos prazos determinados será automaticamente ELIMINADO do 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 4º - 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, 24 de outubro de 2016.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 168/2013
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL 
Nº 17/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE 
SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, torna públi-
ca a lista de classi�cados para contratação pelo período de 180 (cento e 
oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complemen-
tar nº 168/2014, para cobertura de afastamento médico do funcionário 
Leandro dos Santos Prado.

Auxiliar de Enfermagem
Maria Cristina Custódio

Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no ende-
reço: Rua Prefeito Mansueto Piero�i, 391, 2º piso, - Centro, no dia 25 
(terça-feira) de outubro de 2016 das 09:00 às 16:00, impreterivelmen-
te, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Certi�cado de Conclusão de Curso 
c) Carteira de Identidade Pro�ssional 

Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certi�cado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de 
quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (CRM
-SP, COREN-SP, CRO-SP, 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) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do Poupa-
Tempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder 
Judiciário, ou protocolo de solicitação.

§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a 
entrega dos documentos poderá ser feita na mesma data, local e horá-
rio, por procurador, munido de instrumento de procuração particular 
com �rma reconhecida com poderes especí�cos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devida-
mente habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada 
desistência do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
EMERGENCIAL.

Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que 
estiverem de posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será conce-
dida no ato de entrega de documentação. 

Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS escla-
rece que o candidato que não atender a presente convocação, dentro 
dos prazos determinados será  automaticamente ELIMINADO do 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 4º - 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, 24 de outubro de 2016.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 168/2013
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL 
Nº 18/2016

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE 
SÃO SEBASTIÃO - FSPSS, no uso de suas atribuições estatutárias, 
torna público 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 processo seletivo, para contratação pelo período de 180 (cento 
e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Comple-
mentar nº 168/2014, para cobertura de vagas não preenchidas com a 
realização do Concurso Público FSPSS 01/2016.

Cargo Nº de vagas Carga horária 
semanal Salário Benefícios

Médico 
Clínico Geral 

/ Generalista III
01 40

R$ 8.211,00 
+ grati�cação 
de até 70% do 

vencimento

CLT e 
convenção 
coletiva de 

trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou 
Residência Médica na área especí�ca e registro no respectivo Conselho 
de Classe – CRM-SP. 

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 Esco-
laridade
3) Comprovante de regis-
tro no Conselho de Classe 
da categoria
4) Comprovante da anuida-
de 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

De 25 a 28 de outubro de 
2016, das 9h às 12h e das 

13h às 16h.

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

Mansueto Piero�i, 391 – 2º 
piso – Centro – São Sebas-
tião/SP. A/C Departamen-
to de Recursos Humanos.

Avaliação dos candidatos e 
critério de desempate
Os candidatos serão ava-
liados pela documentação 
apresentada, �cando esta-
belecido como critérios de 
classi�cação e desempate, 
nesta ordem:
1) maior tempo de experi-
ência no cargo,  comprova-
da 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

31/10/2016 Direção de Atenção Básica

Publicação do resultado no 
site da Prefeitura Municipal 
de São Sebastião

02/11/2016 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 Muni-
cipal de São Sebastião

03/11/2016 Site: www.saosebastiao.
sp.gov.br

Início das atividades Imediato
Unidades de Saúde da 
Família de Juquehy II e 

Barra do Una.

2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do Diploma Universitário;
- cópia autenticada da carteira de identidade pro�ssional;
- comprovante de anuidade 2016 do conselho de classe (CRM-SP);
- cópia do CPF;
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justi�cativa;
- cópia da Certidão de Casamento;
- cópia do PIS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do Certi�cado de Reservista para candidatos do sexo masculi-
no;
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do 
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Poupa Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, 
emitida no Fórum do município de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de �lhos com idade até 14 (quatorze) 
anos;
- cópia da carteira de vacinação de �lhos 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 escri-
to em 02 (duas) vias e protocolados no Departamento de Recursos 
Humanos da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, na 
Rua Pref. Mansueto Piero�i, 391 – 2º piso – Centro – São Sebastião/
SP, e estar devidamente fundamentado, constando o nome do candi-
dato, a denominação do motivo do recurso, endereço e telefones para 
contato.
3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas 
após a ocorrência do fato gerador.

4) Disposições Finais:
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de con-
curso público, segue normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo �nanceiro de 
inscrição para o candidato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabe-
lecidos nas fases acima citadas.
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime 
CLT – Constituição das Leis Trabalhistas, conforme previsto no Art. 
443 desta carta.
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase 
do processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo 
ou apresentá-los em discordância com as exigências deste edital.

São Sebastião, 24 de outubro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente

PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/16
PROCESSO LICITATÓRIO N° 61.088/16
TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PA� VIGILÂNCIA EPIDE-
MIOLÓGICA
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/11/2016.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HO�S
ENDEREÇO PA� OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINIST�ÇÃO – DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS
TAXA PA� ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) 
OU DISPONÍVEL G�TUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSE-
BASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 21 DE OUTUBRO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST�ÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2015FAPS003 – Processo n.º 
11940/2015
Contratada: Fundo de Pensões dos Servidores de São Sebastião - FAPS
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: fornecer diariamente via correio eletrônico ou website, o bole-
tim de publicações em nome da contrate, disponibilizar o aplicativo, o 
qual consiste em um so�ware cuja a �nalidade é alertar constantemente 
a chegada de mensagem oriunda e disponível no servidor da Contrata-
da, bem como os andamentos de todos os seus processos e, mediante 
o pagamento de diligência, a disponibilização de seus processos físicos 
digitalizados.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DL nº 001/16
Valor: R$ 5.076,00 (cinco mil e setenta e seis reais)
Data: 01.12.2015
Assinam: Reinaldo Luiz de Figueiredo pelo FAPS e Jessica Ibanhes 
Pereira pela contratada.

EXT�TO DO 02º TERMO ADITIVO AO CONT�TO ADMI-
NIST�TIVO –  2013SESAU055 – PROCESSO N.º 61.186/13
Contratada: Julia Jose Carballo de Barrio
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato original, rea-
juste de valor e substituição do locador.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 017/13.
Valor: R$ 23.404,44 (vinte e três mil quatrocentos e quatro reais e 
quarenta e quatro centavos).
Data: 25.08.2015.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo contratante e Julia Jose Carballo 
de Barrio pela contratada. 
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Novos brinquedos são instalados  
na Rua da Praia 

Prefeitura moderniza e amenta aérea de parque infantil na Rua da Praia 

A Prefeitura de São Sebastião começou a instala-
ção de novos brinquedos na Rua da Praia, no Centro 
Histórico da cidade, nessa terça-feira (25). Os equi-
pamentos irão compor três áreas que formarão um 
novo parque infantil no local. 

A Secretaria das Administrações Regionais (Sea-
dre), informa que as instalações dos novos brinque-
dos serão concluídas em 10 dias. O secretário Sérgio 
Felix Araújo diz que a ideia é renovar o espaço para 
as crianças na Rua da Praia. “Tudo está sendo feito 
de maneira sustentável, com equipamentos feitos 
com materiais recicláveis. Os novos equipamentos 
são mais resistentes às variações do tempo, faça chu-
va ou faça sol”, explicou o secretário. 

Sergi Félix avalia que o investimento agrega como 
mais uma atração e opção de lazer na Rua da Praia. 
“O espaço será maior, moderno e com mais itens, 
tudo dividido em três espaços”, contou. 

Segundo a Seadre, os antigos equipamentos foram 
retirados e passam por  reforma para serem instala-
dos em outras regiões do município. “Os brinquedos 
estão sendo reformados e pintados. Em seguida, par-
te será encaminhada para o Centro de Lazer do Ita-
tinga, na região central, e a outra destinada ao bairro 
do Jaraguá, na Costa Norte do município”, declarou.

Foto: Luciano Vieira/PM
SS
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Secretaria de Saúde promove  
diversas ações no Outubro Rosa

Várias atividades são desenvolvidas no município

Nesta quarta-feira (26), haverá um bate-papo com as mulheres na ESF de Juquehy 

As USFs (Unidades de Saúde da Família) de São 
Sebastião estão envolvidas com o Outubro Rosa e 
dentro do cronograma que tem aval da Secretaria de 
Saúde (Sesau). 

De acordo com a pasta, as unidades colocam em 
prática ações de prevenção ao câncer de mama e colo 
do útero, com agenda aberta para coleta e solicitações 
de exames de mamogra�a e cada unidade tem sua pro-
gramação especí�ca dentro do mês.

Sendo assim, a programação prossegue nesta quar-
ta-feira (26), com um bate-papo na ESF (Estratégia 
Saúde da Família) de Juquehy I, em bairro homôni-
mo, na Costa Sul. A iniciativa é aberta a toda comu-
nidade e tem previsão de começar às 10h, na avenida 
Benedito Isidoro de Moraes, 175.

Prevenção
Durante todo o ano, segundo a Sesau, são realiza-

das palestras, atividades em grupo sobre o tema e a 
prevenção da doença, atreves da solicitação de exames 
e coleta de papanicolau.

A orientação do Ministério da Saúde é que se rea-
lize mamogra�a uma vez ao ano; só é necessário reali-
zar o acompanhamento a cada seis meses e a secreta-
ria municipal oferece esse serviço. 

Em 2016 foram realizadas 1915 mamogra�as. O 
tratamento indicado deve ser prescrito por pro�ssio-
nal mastologista; quando é necessária a quimioterapia 
o município disponibiliza de vagas no HCSS (Hospi-
tal de Clínicas de São Sebastião).  Para o serviço de 
radioterapia a paciente é encaminhada para hospital 
de referência fora do município, ou seja, Taubaté ou 
Jacareí.

O serviço de oncologia municipal faz solicitação de 
transporte e agendamento dos tratamentos via servi-
ço social.

Foto: Sesau | PM
SS 
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