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Prefeitura cobra projeto toxi-epidemiológico 
na área contaminada à Petrobras

As obras de remediação na área do Itatinga estão 
paralisadas em decorrência das incertezas relacionadas 
aos riscos à saúde pública

Durante reunião realizada no 
Centro de Saúde da Topolândia, os 
técnicos da Secretaria da Saúde de 
São Sebastião (Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica e 
Coordenação de Unidades) cobraram 
dos representantes da Petrobras a 
formalização do projeto de estudo 
tóxico-epidemiológico que abrange 
a população atendida pelo Serviço 
de Atenção aos Residentes da Área 
Contaminada do Itatinga (Saraci). 

A exigência surgiu após os 
representantes da Petrobras 
comunicarem apenas verbalmente 
a intenção da realização de tal 

estudo e apresentação informal dos 
representantes da suposta empresa 
contratada.

De acordo com a chefe da 
Vigilância Sanitária de São Sebastião, 
Geórgia Michelucci, a oficialização é 
imprescindível, uma vez que o projeto 
do estudo toxico-epidemiológico 
deverá passar por avaliação conjunta 
dos técnicos de Vigilância em Saúde 
Estadual e Municipal.

“Até o momento desconhecemos 
o conteúdo deste projeto, bem como 
a expertise da empresa contratada 
pela Petrobras, ficando em aberto 
questões importantes como o objetivo 

do estudo, definição da metodologia 
e qualificação dos profissionais 
envolvidos”.

Geórgia fez questão de ressaltar 
que as exigências feitas à Petrobras 
seguem às diretrizes estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde para 
Elaboração de Estudos de Avaliação 
de Risco à Saúde Humana por 
Exposição a Contaminantes Químicos 
- 2010. “Entre as recomendações da 
Secretaria da Saúde que constam do 
Relatório Técnico do Caso Itatinga 
protocolado no Ministério Público 
(MP) em 08/05/2014, a avaliação 
e o estudo epidemiológico deverão 
ser preferencialmente feitas por 
Instituição de Ensino ou Pesquisa 
que detenham expertise para garantir 
as questões éticas e, ainda, resultados 
confiáveis e imparciais”.

Ainda de acordo com Geórgia, a 
Secretaria de Saúde ressaltou que o 
atendimento as recomendações acima 
visam garantir a eficácia do modelo 
de gestão da área contaminada. Estas 
ações somente serão alcançadas se a 
Petrobras concordar com a Proposta 
de aditamento do TAC já discutido 
com o MP e as partes, que contempla 
o melhor modelo de gestão do caso 
primando por medidas mais protetivas 
a Saúde Pública.

“As obras de remediação estão 
paralisadas em decorrência das 
incertezas relacionadas aos riscos à 
saúde da população potencialmente 
exposta somada à inércia da 
Petrobras diante da proposta do 
aditamento do TAC que poderia 
superar os impedimentos e solucionar 
definitivamente o caso”, finalizou.



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 
aberto 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 
endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, sala 212 - Centro, 
nos dias 04 (segunda-feira) e 05 (terça -feira) de agosto de 2014, 
das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes 
documentos:

cópia autenticada.
a) Carteira de Identidade – RG
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que 

concorre
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
j) Cartão de vacina do candidato
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos
l) Cartão de vacina dos filhos
m) Comprovante da anuidade de 2014 do conselho de classe 

(CREMESP, 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 PoupaTempo, conf. 

item h do edital de abertura deste concurso
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder 

Judiciário, 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 desistência 
do concurso, legitimando a convocação de outro candidato observada a 
ordem de classificação.

Art. 3º - 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. 4º - 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 concurso.

Art. 5º - 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, 31 de julho de 2014.

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

ANEXO I
Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica
Classif./Insc./ Candidato   
69 MAE 503702 JUCELIA MARIA M. RODRIGUES 
CARVALHO
70 MAE 507709 CLEUZA GONZAGA
71 MAE 501443 MARIA JOSÉ LEANDRO DE SOUZA SILVA
72 MAE 506188 GLEUSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
73 MAE 500809 TEREZA CRISTINA ASSIS RIBEIRO

Auxiliar de Serviços Gerais
 Classif./Insc./ Candidato
41 QAS 502494 JOSE ALBERTO DA SILVA JUNIOR
42 QAS 501198 GILSON COSTA 
LIMA 
Candidatos Portadores de Deficiência: QAS - Auxiliar de Serviços 
Gerais
Class Inscrição   Nome 
3 QAS 506331 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SÁUDE DE SÃO SEBASTIÃO
CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO Nº 05

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, 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 no período de 180 (cento e oitenta) dias podendo ser prorrogado por mais 
180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para preenchimento das vagas não ocupadas com a 
realização do Concurso Público 01/2014, realizado por esta Fundação, por falta de candidatos aprovados em número suficiente.

Cargo Nº de vagas Carga horária semanal Salário Benefícios

Auxiliar de Saúde Bucal        11 40 R$ 1.178,00 CLT e convenção coletiva de trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Médio completo;
- Registro no CRO na categoria ASB – Auxiliar de Saúde Bucal;
- Anuidade 2014 do Registro profissional quitada.
1.2) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário Local
Entrega de Currículos
Consiste na entrega do currículo digitado, 
acompanhado de cópia simples do comprovante de 
escolaridade, cópia simples do CRO e quitação da 
anuidade de 2014.

De 01 de agosto/2014 e 04 de agosto 
de 2014.

Das 8h às 16h.

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
– R. Pref. Mansueto Pierotti, 391 – 1º piso – 
Centro – São Sebastião/SP. A/C Departamento de 
Recursos Humanos.

Avaliação dos candidatos
Os currículos entregues serão avaliados de acordo com 
os seguintes critérios de classificação e desempate:
- experiência comprovada em carteira ou contrato;
- proximidade da residência com a unidade de saúde 
a ser lotada;
- candidato (a) de maior idade

De 05 de agosto/2014 Das 8h às 16h. Departamento de Recursos Humanos da FSPSS.

Publicação no site da prefeitura 06/08/2014 Site: www.saosebastiao.sp.gpv.br

Convocação para entrega de documentação**
Os candidatos selecionados serão convocados através 
do site da Prefeitura Municipal de São Sebastião.

De 07 de agosto/2014 a 08 de agosto 
de 2014.

Das 8h às 16h.
Site: www.saosebastiao.sp.gpv.br

Início das atividades Imediato Unidade de Lotação a ser definido pela 
coordenação

2) Disposições Finais:
2.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue normativas internas.
2.2) O processo seletivo não terá nenhum custo financeiro para o candidato.
2.3) Não será aceita entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases acima citadas.
2.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLT – Constituição das Leis Trabalhistas, conforme previsto no Art. 443 desta carta.
2.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
- apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo;
- não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresenta-los em discordância com as exigências deste edital.

* Relação das Unidades com vagas em aberto:
- USF Juquehy I
- USF Juquehy II
- USF Barra do Sahy
- USF Camburi
- USF Maresias I
- USF Barequeçaba
- USF Centro
- USF Topo Varadouro
- USF Enseada I
- USF Jaraguá

** Relação de documentos a serem apresentados:
- cópia do RG;
- 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 Poupa Tempo
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida no Fórum 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 – 1º 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.
São Sebastião, 31  de julho  de 2014.

ANTONIO CARLOS NISOLI P. DA SILVA
Diretor Presidente

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SÁUDE DE SÃO SEBASTIÃO
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº  01/2014

Enfermeiro de Atenção Básica
Classif./Insc./ Candidato
33 SEN 509725 DANIEL DE ALMEIDA ABREU
 
Médico 1 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista 20h)
Classif./Insc./ Candidato

4 SMC 505087 MARIA CRISTINA DE PAULA PINTO 
LORENZON

Médico 3 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista 40h)
Classif./Insc./ Candidato
9 SCL 505786 MARCIA PIZZAIA MULINARI
10 SCL 505896 JOSE AURELIO GIANNONI DE CARVALHO
11 SCL 500935 CAMILA APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA
12 SCL 506787 LUCAS FARIA DE SOUZA CAMPOS
13 SCL 501943 MARCOS HENRIQUE COELHO SANDES
14 SCL 500501 LUCIANA DE ALMEIDA LIMA 

Odontólogo da Atenção Básica
Classif./Insc./ Candidato
14 SOD 505224 FERNANDA ALMEIDA VITOR RIBEIRO
15 SOD 508063 LEANDRO PELOCHS BARBINO

Recepção
Classif./Insc./ Candidato
33 FRE 502067 LUÃ COSTA BRUNETTI SANTOS

ANEXO I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E 

PENALIDADES
(exigência prevista no ítem “h” do Edital 01 do Concurso Público da 

FSPSS-Fundação de Saúde Pública de São Sebastião).
IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  ___________________________________________________
Documento: _______________________________________________
Cargo:________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 disciplinar 
de advertência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qualquer 
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 RESPONDE..
(     )  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 qualquer 

Estado da Federação na qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA.  

(     ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença 
transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça 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 

sentença transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de 
Justiça do Estado _______________________________, com seguinte 
teor (podendo ser resumido): 

_______________________________________________________.
(     ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com 

sentença transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado 
_____________________________, relativo a CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumido):

________________________________________________________.
D E C L A R A  entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais 

exigida 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 
informações 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

Desfile do 7 de setembro já está sendo 
preparado pela Secretaria da Educação 

Entidades, associações  e 
Seduc debatem temas 
ligados ao desfile cívico

Representantes de diversas 
entidades e associações da cidade 
se reuniram (dia 29 de agosto), em 
encontro organizado pela Secretaria 
Municipal da Educação, para dar 
início à organização do desfile cívico 
da Independência do Brasil, 7 de 
setembro.

O desfile cívico acontecerá no dia 5 
de setembro na Costa Sul, e no dia 7 de 
setembro na Rua da Praia, no Centro 
de São Sebastião.

Representantes da Marinha do 
Brasil, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Faculti, CCTI Polvo 
Porto Grande, e Pontal da Cruz, Apae, 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
escolas da rede municipal, estaduais e 
privadas, além de representantes das 
secretarias do município, conversaram 
sobre a organização do evento. Na 
ocasião, eles puderam discutir sobre 
os diversos temas ligados a logística do 
desfile.

Segundo a Secretaria da Educação, 
o objetivo da reunião foi a elaboração 
de um desfile bem organizado, que 
ocorra nos horários corretos e esteja 
cada vez mais preparado para receber 
o público que vai prestigiar o evento.

E x p e d i e n t e
O Boletim Oficial de São Sebastião é produzido 
pela Secretaria de Governo/Departamento de 
Comunicação. 

Jornalista Responsável: Igor Veltman (MTB 6218)

Diretor de Comunicação: José Américo Câmera

Editores: Williams C. de Sousa, Renata Fernanda e 
Vera Mariano 

Reportagens: Josiane Carvalho, Valéria Borges, 
Claudio Henrique Santana, Ricardo Faustino, 
Cristiane Castro, Damares Oliveira e Geraldo de 
Buta.

Fotos: Luciano Vieira, Halsey Madeira e Arnaldo 
Klajn

Diagramação: Diógenes Martins, Tamires Lemes

Estagiários: Rebeca Ingrid, Felipe Riela e 
Dominique Braz

Veículo de Imprensa Oficial

Autorizado pela Lei n° 2247/13

www.saosebast iao.sp.gov.br

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 133 - 31 de julho de 2014 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2


