Edição nº 009 – 12 de Abril de 2017
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA REGULAMENTAR A CESSÃO NÃO
ONEROSA DO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE CONSIGSIMPLES® - MÓDULOS DA
CONSIGNANTE E DO SERVIDOR - LIBERADO PELA SÃO PAULO CONSIG LTDA AO FAPS – FUNDO
DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO,
OBJETIVANDO GERENCIAR OS DESCONTOS CONSIGNADOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
JUNTO AS INSTITUIÇÕES CONSIGNATÁRIAS.
Contratada: SÃO PAULO CONSIG LTDA, CNPJ n.º 14.265.552/0001-36
Contratante: FAPS – FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO
SEBASTIÃO BASTIÃO, CNPJ n° 46.482.832/0001-92
Objeto: O presente Termo tem por OBJETO A “CESSÃO NÃO ONEROSA DO LICENCIAMENTO DE USO DO
SOFTWARE CONSIGSIMPLES®” - MÓDULOS DA CONSIGNANTE E DO SERVIDOR, aplicativo este
desenvolvido pela CEDENTE, com o objetivo único e exclusivo de gerenciar as consignações em folha de
pagamento da CESSIONÁRIA junto às instituições consignatárias conveniadas a esta, e cujas características
detalhadas encontram-se descritas no Anexo I;
ANEXO I
DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES DO PORTAL DE CONSIGNAÇÕES
CONSIGSIMPLES® – MÓDULOS DO CONSIGNANTE E SERVIDOR
O ConsigSimples® é uma solução completa, focada na operacionalização e gerenciamento de todos os tipos de
consignações em Folha de Pagamento.
É uma aplicação 100% WEB, dotada de importantes recursos de comunicação e informações gerenciais que
simplificam as atividades deste contexto, atendendo de forma plena a todos os envolvidos (Órgãos Públicos,
Servidores e Instituições Consignatárias).
Módulo do Consignante:
Destinado ao Órgão Público, este Módulo contempla todas as funcionalidades que essa entidade necessita para
rapidamente operacionalizar as consignações em Folha, bem como obter informações gerenciais, de grande
relevância, em forma de relatórios, gráficos e cubos.
Suas principais funcionalidades são:
ü Consultas às informações dos Funcionários com detalhamento de seus dados pessoais, funcionais, contratos e
margens para todos os tipos de serviços.
ü Consultas a Contratos com detalhamento de todos os seus dados (conforme seu tipo) e configuração dinâmica de
colunas, agrupamentos, totais etc., possibilitando uma análise criteriosa dessas informações.
ü Configuração de permissões de acesso tanto às telas da aplicação como às informações nelas contidas,
permitindo também determinar o perfil de acesso de cada usuário dos demais Módulos conforme as regras do
Órgão.
ü Completo gerenciamento de todos os usuários da aplicação, qualquer que seja o contexto, com fácil integração às
funcionalidades de comunicação.
ü Suspensão de Consignatárias, Correspondentes, Contratos ou Usuários, por tempo determinado ou
indeterminado.
ü Funcionalidade de comunicação (Fale Conosco) permitindo fácil troca de mensagens entre os usuários do
Sistema.
ü Fácil configuração dos parâmetros do sistema, permitindo dentre outras coisas, determinar os tetos máximos
para juros e taxas, limitar o tempo para aprovação de contratos e para as operações de compra de dívidas,
estabelecer o fluxo de aprovação, determinar a cor padrão do sistema etc.
ü Gerenciamento das Consignatárias (ex.: bancos, sindicatos, planos de saúde) e seus correspondentes
terceirizados, bem como de todos os seus usuários.
ü Módulo de integração com a Folha de Pagamento, para simplificar a troca de informações com esse Sistema.
ü Vários relatórios, gráficos e cubos que oferecem informações importantes sobre os contextos, margens e
contratos, com recursos de filtros, grupos, exportação para PDF e impressão.
ü Pleno controle sobre o fluxo das rotinas mais importantes, como as Compras de Dívidas e Renegociações.
ü Gerenciamento de todos os tipos de consignações (Empréstimos, Cartões de Crédito, Cartões de Antecipação,
Planos de Saúde, Sindicatos, Contribuições Partidárias etc.).
Módulo do Servidor:
Contempla todos os recursos que interessam ao SERVIDOR, começando pela simulação e ranking de empréstimos,
baseado nos coeficientes informados por cada Instituição Consignatária, oferecendo todas as informações
necessárias para que ele possa realmente avaliar a melhor oferta, não considerando apenas o valor da parcela. A
simulação de empréstimos é também integrada à funcionalidade de comunicação (Fale Conosco), que simplifica o
contato inicial do Servidor com a Instituição Financeira com a qual ele pretende realizar uma operação consignada.
As principais funcionalidades deste módulo são:
ü Visualização dos dados pessoais e funcionais, contratos e margens.
ü Visão gráfica das margens.
ü Rotina para aprovação e desaprovação de contratos.
ü Rotina para autorizar as Consignatárias verem suas margens.
ü Solicitação do Saldo Devedor dos contratos.
ü Simulação de empréstimo, conforme coeficientes informados pelas instituições financeiras em uso no aplicativo.
Valor: Cessão não Onerosa;
Vigência: 60 (sessenta) meses.

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 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 concedida no ato de entrega de documentação.
Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece 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 Sebastião – FSPSS.
São Sebastião, 12 de abril de 2017.
ADILSON FERREIRA DE MORAES
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 03/2017
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições
estatutárias, torna pública a lista de convocado(s) para contratação pelo período de 90 (noventa) dias, conforme
previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013, para cobertura de Licença Maternidade da
funcionária Priscila Barbara.
Enfermeiro(a)
Fabiana Aparecida dos Santos Moraes
Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti,
391, 2º piso, - Centro, nos dias 13 (quinta-feira) de abril de 2017 das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a
entrega dos seguintes documentos:
Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG
b) Certificado de Conclusão de Curso
c) Carteira de Identidade Profissional
Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social
Cópia simples:
e) CPF
f) PIS/PASEP
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino)
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação
i) Certidão de casamento/nascimento
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 2017 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 PoupaTempo
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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 05/2017
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições
estatutárias, torna pública a lista de convocado(s) para contratação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013, para cobertura de vagas não preenchidas
com a realização do Concurso Público FSPSS 01/2016.
Médico(a) 40 horas
Catarine Marques Frozza
Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti,
391, 2º piso, - Centro, nos dias 13 (quinta-feira) de abril de 2017 das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a
entrega dos seguintes documentos:
Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG
b) Certificado de Conclusão de Curso
c) Carteira de Identidade Profissional
Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social
Cópia simples:
e) CPF
f) PIS/PASEP
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino)
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação
i) Certidão de casamento/nascimento
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 2017 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 PoupaTempo
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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 04/2017
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições
estatutárias, torna pública a lista de convocado(s) para contratação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013, para cobertura de Licença Maternidade da
funcionária Fernanda Almeida Vitor Ribeiro.
Odontólogo(a)
Alessandra de Oliveira Teruya
Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti,
391, 2º piso, - Centro, no dia 13 (quinta-feira) de abril de 2017 das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a
entrega dos seguintes documentos:
Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG
b) Certificado de Conclusão de Curso
c) Carteira de Identidade Profissional
Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social
Cópia simples:
e) CPF
f) PIS/PASEP
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino)
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação
i) Certidão de casamento/nascimento
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 2017 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 PoupaTempo
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 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 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 concedida no ato de entrega de documentação.
Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece 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 Sebastião – FSPSS.
São Sebastião, 12 de abril de 2017.
ADILSON FERREIRA DE MORAES
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
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Edição nº 009 – 12 de Abril de 2017
Avaliação dos candidatos e critério de
mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento de procuração particular com firma
desempate
reconhecida com poderes específicos para o presente ato.
Os candidatos serão avaliados pela
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no local, data e horário
documentação
apresentada,
ficando
indicados, será considerada desistência do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.
estabelecido como critérios de classificação e
Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse da Guia de Solicitação de
desempate, nesta ordem:
20/04/2017
Coordenação de Enfermagem
exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação.
1) maior tempo de experiência no cargo,
Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato que não atender a
comprovada em Carteira de Trabalho ou
presente convocação, dentro dos prazos determinados será automaticamente ELIMINADO do PROCESSO DE
contrato;
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.
2) maior proximidade da residência com a
Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvidos pela Fundação de
Unidade de Saúde a ser lotada,
Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS.
3) candidato (a) de maior idade
São Sebastião, 12 de abril de 2017.
Site: www.saosebastiao.sp.gov.br
Publicação do resultado no site da
24/04/2017
ADILSON FERREIRA DE MORAES
Prefeitura Municipal de São Sebastião
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Entrega de documentação descrita no item
2
Os candidatos selecionados serão convocados 25/04/2017
Site: www.saosebastiao.sp.gov.br
através do site da Prefeitura Municipal de São
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Sebastião
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
Unidade de Saúde da Família do
Imediato
Início das atividades
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 03/2017
bairro Camburi
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições
2) Documentação a ser apresentada
estatutárias, torna pública a lista de classificados para contratação pelo período de 90 (noventa) dias, conforme
- cópia autenticada do RG;
previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013, para suprimento das necessidades surgidas, em
- cópia autenticada do Comprovante Escolaridade;
caráter temporário e emergencial, em função de Licença Maternidade da funcionária Priscila Barbara.
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional;
1° - Fabiana Aparecida dos Santos Moraes
- cópia do CPF;
2° - Elisabete Marques Souza
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
3º - Regiane da Penha Silveira Teodoro
- cópia do Título de Eleitor;
4º - Tatiane Cristina dos Santos Bortotti
- cópia do comprovante da última votação ou justificativa;
5º - Simone Matos Batista dos Santos
- cópia da Certidão de Casamento/Nascimento;
6º - Leide Dayane Silva de Amorim
- cópia do PIS;
7º - Vitoria Teixeira Delgado
- cópia do comprovante de residência;
8º - Tatiane Pires Galvão Rufino
- 1 foto 3x4;
9º - Janaina Paulichen
- cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
10º - Luiz João de Lima
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do Poupa Tempo;
São Sebastião, 12 de abril de 2017.
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida no Fórum do município de residência
ADILSON FERREIRA DE MORAES
do candidato;
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
- 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:
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) vias e protocolados no
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, na Rua Pref.
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 04/2017
Mansueto Pierotti, 391 – 2º piso – Centro – São Sebastião/SP, e estar devidamente fundamentado, constando o
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições
nome do candidato, a denominação do motivo do recurso, endereço e telefones para contato.
estatutárias, torna pública a lista de classificados para contratação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência do fato gerador.
conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013, para suprimento das necessidades
4) Disposições Finais:
surgidas, em caráter temporário e emergencial, em função da Licença Maternidade da funcionária Fernanda
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue normativas internas.
Almeida Vitor Ribeiro.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de inscrição para o candidato.
1° - Alessandra de Oliveira Teruya
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases acima citadas.
2º - Marcio Duarte
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLT – Constituição das Leis Trabalhistas,
3º - Luiz João de Lima
conforme previsto no Art. 443 desta carta.
4º - Jose Gustavo Abu-Jamra
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
5º - Renato Santos Mahnke
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo;
6º - Esmeralda Notaroberto Pergher
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresentá-los em discordância com as
7º - Raquel Regina Pellin
exigências deste edital.
8º - Marcela Oliveira dos Santos
São Sebastião, 12 de abril de 2017.
9º - Isabela Machado da Silveira
ADILSON FERREIRA DE MORAES
São Sebastião, 12 de abril de 2017.
Diretor Presidente – Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
ADILSON FERREIRA DE MORAES
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 06/2017
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO - FSPSS, no uso de suas
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados que por não se apresentarem candidatos
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
para a vaga, no prazo do Edital de Abertura deste Processo de Recrutamento e Seleção Emergencial, ficam
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 05/2017
prorrogados os prazos do item 1.1, conforme segue:
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições
1.2) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:
estatutárias, torna pública a lista de classificados para contratação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
Data
e
horário
Fase
Local
conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013, para suprimento das necessidades
previstos
surgidas, em caráter temporário e emergencial, para cobertura de vagas não preenchidas com a realização do
Concurso Público FSPSS 01/2016.
Entrega dos seguintes documentos
1° - Catarine Marques Frozza
1) Curriculum digitado;
São Sebastião, 12 de abril de 2017.
2) Comprovante de Escolaridade
ADILSON FERREIRA DE MORAES
3) Comprovante de registro no Conselho de
Fundação de Saúde Pública de São
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Classe da categoria
Sebastião – R. Pref. Mansueto
4) Comprovante da anuidade de 2017
De 12 a 19 de abril, das
Pierotti, 391 – 2º piso – Centro – São
5) Comprovante de tempo de experiência 9h às 16h.
Sebastião/SP.
Departamento de
(Carteira de Trabalho / Contrato)
Recursos Humanos.
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
6) Comprovante de endereço
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 02/2017
Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5 e 6, apresentar
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO - FSPSS, no uso de suas
cópia e original para conferência ou cópia
atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados que pelo não atendimento aos requisitos
autenticada
mínimos exigidos para a vaga, pelos candidato(s) inscrito(s) no prazo do Edital de Abertura deste Processo de
Recrutamento e Seleção Emergencial, ficam prorrogados os prazos do item 1.1, conforme segue:
Avaliação dos candidatos e critério de
1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:
desempate
Fase
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 2017
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

Data
e
previstos

horário

De 12 a 19 de abril, das
9h às 16h.

Local

Fundação de Saúde Pública de São
Sebastião – R. Pref. Mansueto
Pierotti, 391 – 2º piso – Centro – São
Sebastião/SP.
Departamento de
Recursos Humanos.

Os candidatos serão avaliados pela
documentação
apresentada,
ficando
estabelecido como critérios de classificação e
desempate, nesta ordem:
1) maior tempo de experiência no cargo,
atendidos os requisitos específicos do item
“1.1”, comprovada em Carteira de Trabalho
ou contrato;
2) candidato (a) de maior idade.
Publicação do resultado no site da
Prefeitura Municipal de São Sebastião
Entrega de documentação descrita no item
2
Os candidatos selecionados serão convocados
através do site da Prefeitura Municipal de São
Sebastião
Início das atividades

20/04/2017

24/04/2017

Coordenação de Enfermagem

Site: www.saosebastiao.sp.gov.br

25/04/2017

Site: www.saosebastiao.sp.gov.br

Imediato

Unidade de Saúde da Família do
bairro Camburi
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2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do Comprovante Escolaridade;
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional;
- 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/Nascimento;
- 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 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 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 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 concurso público, segue normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de inscrição para o candidato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos 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, 12 de abril de 2017.
ADILSON FERREIRA DE MORAES
Diretor Presidente – Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
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