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RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS
DA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EDITAL DE CITAÇÃO
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante 

esta Corregedoria da Prefeitura Municipal de São Sebastião instaurou-se Processo Administrativo 
Disciplinar, em face IZABEL CRISTIANE DE CAMPOS (processo nº 5200/2013), determinando-se 
a expedição do presente edital com a finalidade de CITÁ-LO de todo o conteúdo da Portaria aqui 
resumida, por faltas injustificadas totalizando 182 faltas, caracterizando inassiduidade habitual, 
nos termos do artigo 224, da Lei Complementar 146/11, estando sujeito às penalidades previstas 
no artigo 214. IV e 219, III, do mesmo Diploma Legal. Estando em termos expediu-se o Edital de 
Citação, com prazo de 15 (quinze) dias, e, para, querendo, nesse mesmo prazo, oferecer defesa, 
sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos ali narrados nos termos do Artigo 
224 da LC 146/11. Assim, pelo presente edital que vai publicado no jornal local e fica o indiciado 
interessado, ausentes, incertos e desconhecidos e não sabidos devidamente citados dos termos 
do referido Processo Administrativo Disciplinar, para que no futuro não alegue ignorância ou erro. 

 MAURA CRISTINA PORPINO DA SILVA
Presidente da Comissão Processante

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 7.174, de 14 de junho de 2012.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões 

dos Servidores Municipais, lavrada no dia 20/09/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 

CONSIDERANDO, que o servidor se manifestou em 18/08/2014 quanto à data de sua aposentadoria 
para 01/10/2014, conforme consta no referido processo.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor LUIZ ROBERTO CHAGAS 

DA SILVA, matricula nº. 828-1, do cargo de VIGIA, Referência 3 “J” , admitido em 09 de junho de 1980.
Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela 

paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de outubro de 

2014.
  Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario. 

São Sebastião,      3          de setembro de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6121/2014

DECRETO Nº 6122/2014

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 2.437, de 21 de fevereiro de 2014.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões 

dos Servidores Municipais, lavrada no dia 19/08/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição,  conforme Artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora IRANI DO PRADO FARIA, 

matricula nº. 2574-7, do cargo de Servente, Referência 1 “J” , admitida em 23 de julho de 1991.
Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com  reajustes pela 

paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de outubro de 

2014.
  Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario. 

São Sebastião,       3         de setembro de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6123/2014
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 5.872, de 16 de maio de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões 

dos Servidores Municipais, lavrada no dia 19/08/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo a aposentadoria requerida na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado.              

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre compulsoriamente por idade conforme Artigo 40, 
parágrafo 1º, Inciso II da Constituição Federal.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora MARLENE NASCIMENTO, 

matricula nº. 3946-2, do cargo de Merendeira, Referência 2 “H” , admitida em 01 de abril de 1996.
Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos proporcionais pela média contributiva, limitada à 

referência do cargo, com reajustes pelo Regime Geral de Previdência Social.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 

de agosto de 2014.
  Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario. 

São Sebastião,     3           de setembro de 2014.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

SECRETARIA DE SAÚDE - COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Saúde comunica no próximo dia 23 de setembro, às 16 horas, será 

apresentada ao Conselho Municipal de Saúde a Prestação de Contas referente ao 2º quadrimestre 
de 2014 desta Secretaria.

No dia 25 de setembro, às 15:00 horas, está prevista Audiência Pública na Câmara Municipal 
com a mesma apresentação.

Na oportunidade serão informados os dados da execução orçamentária e financeira e as ações 
desenvolvidas pela Secretaria da Saúde, conforme determina a Lei Complementar nº. 141 de 
13/01/2012.

REQUERIMENTONº 313/2014 – GVR
“Solicita ao Executivo, informação sobre a interrupção das obras de calçamento, iluminação e 

reestruturação da ponte com acessibilidade, na Rua Benedita Ângela dos Santos (Dona Preta), 
no bairro Morro do Abrigo.”

Senhor Presidente,
Considerando que esse  vereador vem  sendo questionado por munícipes sobre riscos de 

acidentes por falta de calçamento inacabado, onde os mesmos têm dificuldades de locomoção, 
principalmente os idosos, pois quando chove o barro fica liso propiciando acidentes graves aos 
moradores, onde piorou a situação da mesma com o inicio da obra inacabada.

Considerando quequase não há iluminação na referida rua e ponte de acesso, que também 
necessita de reformas;

Considerando que  os mesmos deveriam estar devidamente sinalizados, iluminados, evitando 
acidentes aos munícipes, já que iniciaram a obra e se encontra parada e sem sinalização nenhuma.

É que:
O vereador infra-assinado nos termos regimentais em vigor  REQUER,  a  Vossa  Excelência  

digne-se  oficiar  ao  chefe  do  poder executivo para informar a essa Casa de Leis as seguintes 
informações:

a) Existe algum estudo para o termino do calçamento, iluminação e reforma da ponte da 
referida rua?

b) Essa Rua foi uma das beneficiadas pelo PAC 2, para ser pavimentada?
c) Caso positivo, informar o prazo de termino das obras;
d) Caso negativo, informar quais serão as providencias tomadas  para  sanar  em  regime  de  

urgência os  problemas  acima apontados.
Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, 

22 de Maio de 2014.

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO
“Reinaldinho”
VEREADOR

Ofício n.º 451/2014
São Sebastião, 13 de junho de 2014.

Senhor Presidente,
Cumprindo as determinações legais inerentes, afetas a matéria; em especial obediência às 

disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, bem como a regra Regimental deste Poder 
Legislativo; de conformidade com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me 
a Vossa Excelência, Nobre Vereador, observado o prazo legal, nos seguintes termos:

Em atenção ao Requerimento nº. 313/2014 recebido no dia 02/06 /2014, de autoria do Ilustre 
Vereador Reinaldo Alves Moreira Filho, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara 
Municipal, Requerimento este que solicita informações sobre a interrupção das obras de 
calçamento, iluminação e reestruturação da ponte com acessibilidade, na Rua Benedita Ângela 
dos Santos (Dona Preta) no bairro Morro do Abrigo, na forma que se requer, há que se responder 
o seguinte, que como bem salientaram o Nobre Vereador tal pretensão destes Alcaides é de fato 
cumprir, não apenas esta, mas todas as suas metas, na forma veiculada na Campanha, uma vez 
que se trata de compromisso firmado com a Sociedade;

Por se tratar de matéria que envolve não apenas a vontade do Administrador, mas a sua 
viabilização por critérios legais próprios, de fato serão tomadas todas as medidas administrativas 
e de gestão para o alcance deste objetivo.  

Diante desta evidência inegável da necessidade de serem cumpridas as formalidades legais 
próprias, passo as respostas pontuais:

a) Informamos ao Nobre Edil que os serviços solicitados em Vosso requerimento estão sim 
programados para serem executados ao longo deste ano de 2.014, mas não ocorrendo em uma 
única ação, e sim em ações pontuais;

b) A pavimentação desta via não faz parte do “pacote” do PAC II Fase II,  mas faz parte 
da programação de pavimentação prevista para este ano por intermédio de outras dotações 
orçamentárias;

c) Como informado nas questões anteriores, as obras serão executadas em etapas conforme 
suas naturezas e serão efetuadas conforme programação, sendo que a s obras relacionadas a 
ponte estão planejadas para final de julho/2014 e o restante das obras, até o final deste ano;

d) Conforme informado, os serviços serão executados, estando somente sujeitos a uma 
reprogramação em caso do surgimento de serviços prioritários.

Respondidas as questões levantadas pelo Requerimento em retro cotado, reitero a mais alta 
estima e consideração, fazendo menção dos votos e do desejo, sejam sempre contínuos, o esforço 
e a dedicação com que Vossa Excelência tem se ativado no exercício de suas funções legislativas.

Atenciosamente

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº. 6236/2014

REQUERIMENTO Nº314/2014 – GVR
“Solicita ao Executivo, informações e dados sobre o crescimento desordenado nas 

regiões Central, Costa Sul e Costa Norte do Município.”
Senhor Presidente,
Considerando que munícipes vem reclamando do crescimento desordenado no município, na 

região central, costa sul e costa norte. 
Considerando que em diversos locais estão aparecendo imóveis novos nas encostas dos 

morros.
Considerando que o crescimento desordenado, desmata e degrada o meio ambiente, a 

Prefeitura tem conhecimento e dados do mesmo.          
É que:
O vereador infra-assinado nos termos regimentais em vigor REQUER, a Vossa Excelência 

digne-se oficiar ao Chefe do Poder Executivo e do Secretario de Meio Ambiente, para informar a 
essa Casa de Leis as seguintes informações:

a) Há possibilidade de informar se há dados sobre o crescimento desordenado em nosso 
município? Como fotos áreas e/ou satélite. 

b) Qual o planejamento da fiscalização para conter esse crescimento desordenado?
c) Caso positivo, fornecer cópias das fotos e dados;
d) Caso negativo, informar quais serão as providencias tomadas para sanar em regime de 

urgência os problemas acima apontados. 
Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos,  

22 de maio 2014.

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO
“Reinaldinho”
VEREADOR

Ofício n.º 452/2014
São Sebastião, 13 de junho de 2014.

Senhor Presidente,
Cumprindo as determinações legais inerentes, afetas a matéria; em especial obediência às 

disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, bem como a regra Regimental deste Poder 
Legislativo; de conformidade com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me 
a Vossa Excelência, Nobre Vereador, observado o prazo legal, nos seguintes termos:

Em atenção ao Requerimento nº. 314/2014 recebido no dia 02/06 /2014, de autoria do Ilustre 
Vereador Reinaldo Alves Moreira Filho, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara 
Municipal, Requerimento este que solicita informações e dados sobre o crescimento desordenado 
nas Regiões Central, Costa Sul e Costa Norte, na forma que se requer, há que se responder o 
seguinte, que como bem salientaram o Nobre Vereador tal pretensão destes Alcaides é de fato 
cumprir, não apenas esta, mas todas as suas metas, na forma veiculada na Campanha, uma vez 
que se trata de compromisso firmado com a Sociedade;

Por se tratar de matéria que envolve não apenas a vontade do Administrador, mas a sua 
viabilização por critérios legais próprios, de fato serão tomadas todas as medidas administrativas 
e de gestão para o alcance deste objetivo.  

Diante desta evidência inegável da necessidade de serem cumpridas as formalidades legais 
próprias, passo as respostas pontuais:

 a) Informamos ao Nobre Edil que estamos acompanhando através da fiscalização de obras 
e meio ambiente os núcleos e as Zeis, sendo que onde a crescimento estamos atuando com 
demolição inclusive com operação integradas entre a Prefeitura e demais órgãos como Policia 
Ambiental, Policia Militar, DER e outros;

b)  A Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais tem como sistemática de trabalho deixar 
a disposição dos munícipes o número do telefone 0800 7700 776 que atende, inclusive nos finais 
de semana pelo sistema de plantão, para o recebimento das denúncias referentes a degradação 
ambiental, sendo ainda, que as equipes de Agentes Fiscais saem para atender os processos e 
estarem presentes nas áreas ameaçadas.

Fica também disponível o e-mail fiscalização.semam@saosebastiao.sp.gov.br, sendo que, 
por meio dele tem se formalizado nessa Divisão 155 denúncias específicas sobre ocupações 
irregulares na costa sul do município feitas pela Federação Pró Costa Atlântica, das quais todas 
questionadas foram respondidas a esta Organização.

Ainda é parte do trabalho as Operações Integradas – Polícia Ambiental, Instituto Florestal, 
Secretarias de Obras e da Habitação - nas ZEIS e Núcleos Congelados, bem com reuniões com 
Grupo de Trabalho e Ministério Público com o propósito de controlar o crescimento desordenado, 
por meio de ações diretas e medidas administrativas, multas embargos e demolições;

c) De acordo com a resposta acima;
d) De acordo com a resposta acima.
Respondidas as questões levantadas pelo Requerimento em retro cotado, reitero a mais alta 

estima e consideração, fazendo menção dos votos e do desejo, sejam sempre contínuos, o esforço 
e a dedicação com que Vossa Excelência tem se ativado no exercício de suas funções legislativas.

Atenciosamente

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº. 6237/2014   

A Construtora Queiroz Galvão vai construir 
um alojamento para 200 funcionários no Canto 
do Mar, Costa Norte do município.

Trata-se de uma parceria entre a prefeitura de 
São Sebastião e a empresa. O prefeito Ernane 
Primazzi entregou o alvará de construção ao 
diretor operacional da empresa, Paulo Humberto 
Cavalcanti Celestino.

Pelo acordo firmado, a área de 5.265 m² 
pertencente ao município será emprestada à 
Construtora   por   40 meses. A empresa deverá 
construir um alojamento de 2.115 m² em placa 

Parceria entre prefeitura e Construtora 
Queiroz Galvão beneficia município

Área emprestada pela prefeitura por 
40 meses será devolvida ao município 
com benfeitorias

Prefeito assina parceria com a Construtora Queiroz Galvão

cimentícia. São 50 dormitórios, restaurantes e 
área de lazer, que depois do período estipulado 
ficarão para o município.

A Queiroz Galvão conta com este trabalho para 
dar suporte à construção dos lotes três e quatro da 
rodovia do Contorno, que ligará Caraguatatuba 
ao porto de São Sebastião.  Segundo Paulo 
Humberto, as obras deverão ficar prontas em 
90 dias. Ele afirmou que esta parceria é de 
fundamental importância para a empresa. “ Caso 
contrário precisaríamos alojar estes trabalhadores 
em hotéis, sobrecarregando o custo”.

O prefeito Ernane também mostrou entusiasmo. 
“Daqui a 40 meses o município vai ganhar uma 
importante obra, que ficará à disposição da 
população”.

Segundo o prefeito e o diretor da construtora, 
novo alojamento deverá   ser construído na área 
central da cidade.
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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 09 - 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 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, 1º piso, - Centro, nos dias 10 

(quarta-feira) e 11 (quinta-feira) de setembro 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, 09 de setembro de 2014.

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

ANEXO I 
Agente Comunitário da Saúde (Boracéia) 
Classif./Insc./ Candidato 
3 FAB 505676 RONI PETERSON BENTO DOS SANTOS
Auxiliar de Serviços Gerais 
 Classif./Insc./ Candidato 
53 QAS 508097 DARLEA CRISTINA DA SILVA
Médico 3 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista 40h) 
Classif./Insc./ Candidato 
21 SCL       505786 MARCIA PIZZAIA MULINARI
22 SCL       507092 ANIZIO ROCHA PIRES 
23 SCL       507183 PAMELLA DALINE FONSECA RODRIGUES

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 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

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso das suas atribuições legais, convoca no prazo de 
48 horas a encerrar-se em 11/09/2014 para início imediato das atividades o Sr. JOSE CRESIVALDO PEREIRA DA SILVA,  classificado em 51º lugar no 
concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. O não atendimento a este no prazo estabelecido caracterizará desistência formal da vaga e 
ficam a sua disposição os documentos para retirada à Rua Mansueto Pierotti, 391 1º andar – Centro – São Sebastião/SP.

São Sebastião, 09 de setembro de 2014.

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

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº  05/2014
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 pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, 
§ 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para preenchimento da vaga de Enfermeiro(a), em caráter temporário e emergencial, em função de reserva de vaga 
por determinação judicial em sede de liminar em mandado de segurança, processo digital nº 1002181-54.2014.8.26.0587 – 2ª Vara Cível da Comarca de 
São Sebastião/SP. 

Cargo Nº de vagas Carga horária semanal Salário Benefícios
Enfermeiro(a) 1 40 R$ 2.350,00 + gratificação de até 70% do vencimento CLT e convenção coletiva de trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no respectivo Conselho de Classe.
1.2) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário 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 2014 do conselho de classe
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

de 10 a 11 de setembro de 
2014, das 8h às 12h e das 

13h 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 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

12/09/2014 Departamento de Recursos Humanos da 
FSPSS

Publicação do resultado no site da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião 15/09/2014 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

16 a 17/09/2014
das 8h às 12h e das 13h 

às 16h
Site: www.saosebastiao.sp.gov.br

Início das atividades Imediato Qualquer uma das USF - Unidades de 
Saúde da Família do Município

2) Documentação a ser apresentada
- 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.
4) Disposições Finais:
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue normativas internas.
4.2) O processo seletivo não terá nenhum custo financeiro 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, 09 de setembro de 2014.

ANTONIO CARLOS NISOLI P. DA SILVA
Diretor Presidente

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
Edital de Reclassificação 02 - Concurso Público 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e conforme solicitações 
administrativas nas quais resultaram procedentes os recursos de pedido de RECLASSIFICAÇÃO no final da fila segundo entendimento jurisprudencial dos 
Tribunais Brasileiros, incluindo o Supremo Tribunal Federal e considerando ainda o princípio da economicidade e eficiência,

RESOLVE:
ART. 1º: RECLASSIFICAR os profissionais das categorias descritas abaixo, seguindo a ordem da Classificação Final do último candidato:
•	 SCL - Médico 3 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista)
Class    Inscrição          Nome                                                     RG                    TA           PF             NASC      

    23         SCL 507183     Pamella Daline Fonseca Rodrigues        595773            26,00      66,67        09/02/1988
    24         SCL 506466     Tharik Gerdulli El-Haj Ahmad                  32996108-1     22,00      56,41        04/05/1983

São Sebastião 09 de setembro de 2014.

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

Com apoio da Secretaria de Esportes, o piloto 
sebastianense Igor Santos  participou   da 3ª Etapa 
da Copa General Motos de Velocross – GP 
Independência de Velocross (desafio de equipes) 
na Fazenda Aurora em Caçapava (SP).

Santos segue como vice-líder do campeonato 
que já tem a próxima etapa agendada para o dia 20 

de setembro.

Primeiro por equipe
A competição contou com a participação 

de pilotos de cinco Estados. Igor competiu na 

Piloto sebastianense é vice-campeão 
do GP Independência de Velocross

Igor Santos correu na categoria VX 
Open (Pró) e segue na vice-liderança 

Igor Santos representa o município em competição na cidade de Caçapava

categoria Nacional VX Open (Pró), onde 
ficou em  segundo lugar, conquistando assim a 
primeira colocação por equipes composta por 
três pilotos cada.

As provas acontecem nas seguintes 
categorias: 50cc 4t, 50cc 2t, 65cc, VX 
Junior (85cc), 230F, Feminino Nacional, 
Feminino Importada, Nacional Amador até 
230,Nacimento até 250, Nacional Open, VX 2 
tempos, VX Intermediária, VX 2, VX 3, VX 4, 
VX 45 e VX Open.

O atleta conta com o apoio da Prefeitura, 
restaurante Família, Néctar Sorvetes,   A&C 
Materiais de Construção,     ASW 
Racing,  Sebilosky Preparações,  AMC Racing, 
TWB Comandos e da Viola Racing Escapes.
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As escolas municipais de São 
Sebastião conquistaram a melhor 
média de aproveitamento no Ensino 
Fundamental II, em relação a demais 
unidades do Litoral Norte de São 
Paulo. A informação tem como base 
a última avaliação do Ideb (Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica), divulgado na  última semana.

O município obteve 4.7 na 
avaliação com estudantes do 9º ano, 
que é realizada a cada dois anos 
pelo INEP (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), vinculado ao MEC 
(Ministério da Educação).

Os alunos do 5º ano também tiveram 
bons resultados. Eles conquistaram a 
média 5.4, que é superior à meta pré-
estabelecida de 5.2, o que colocou a 
cidade em segundo lugar no ranking 
regional nessa etapa do ensino.

Em ambos os casos, os resultados 
obtidos por São Sebastião foram 
superiores à média nacional, que 
no Fundamental 1 teve 4.9 e no 
Fundamental 2, a média 4. Esses 
também foram os maiores índices 
atingidos por escolas sebastianenses, 
desde a implantação do Ideb em 
2007. Na ocasião, os resultados 
do Fundamental 1 e 2 foram, 
respectivamente, 4.5 e 4.1.

É válido destacar que entre 18 
escolas do Fundamental 1, dez 
ultrapassaram a meta estabelecida para 

São Sebastião tem melhor média de aproveitamento 
no Ensino Fundamental II do Litoral Norte

Resultados obtidos por São Sebastião foram superiores 
à média nacional

Os índices divulgados apontam a elevação da qualidade na educação de São Sebastião

2013 e algumas delas já alcançaram o 
resultado estabelecido pelo Inep para 
2021. No Fundamental 2, o mesmo 
ocorreu com outras quatro unidades.

De acordo com o prefeito Ernane 
Primazzi esses resultados são fruto 
de muito empenho e trabalho na 
educação de São Sebastião. “Temos 
que comemorar esses resultados, pois 
mostram que a qualidade de nossas 
escolas não para de crescer. Tudo 
isso só foi conquistado com bastante 
dedicação”, disse.

Para a secretária da educação, 
Angela Couto, esses resultados são de 
grande importância, pois mostram que 
o trabalho realizado na Rede Municipal 
de Educação de São Sebastião está 
no caminho certo. “Os resultados 
nos ajudam a tomar decisões e dar 
os próximos passos, objetivando 
a melhora da qualidade de nossa 
educação. Os resultados dessa edição 
mostram que caminhamos na direção 
correta”, completou.

Ideb
O Ideb foi desenvolvido em 2007 

pelo Inep com o intuito de medir a 
qualidade do aprendizado nacional e 
estabelecer metas para a melhoria do 
ensino. Ele é um indicador nacional 
que permite monitorar a qualidade 
da educação por meio de dados 
concretos. O índice é calculado por 
dois componentes: taxa de aprovação 

apontada pelo Censo Escolar e 
desempenho nos exames aplicados 
(Prova Brasil e Saeb – Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Básica).

Os testes são aplicados no quinto 
e nono anos do Ensino Fundamental, 
que representam as séries finais 
do Fundamental 1 e 2. Os alunos 
respondem questões de língua 

portuguesa com foco na leitura e 
matemática, como foco na resolução 
de problemas.

Com os resultados desse sistema 
de avaliação, as secretarias estaduais e 
municipais têm condições de promover 
ações voltadas para o aprimoramento 
da qualidade do ensino nas diversas 
esferas.

Quarenta judocas sebastianenses 
estiveram em São José dos Campos para 
disputar o “Torneio Independência de 
Judô” em diversas categorias.

A competição aconteceu no Tênis 
Clube São José. São Sebastião ficou com 
a quinta colocação na classificação geral 
por associações. A disputa envolveu 
cerca de 1000 participantes do Vale do 
Paraíba e do Litoral Norte.

De acordo com o treinador da 
equipe, o professor da Secretaria de 
Esportes Uátila Ferreira dos Santos, 
as boas colocações que a equipe vem 

São Sebastião conquista a quinta colocação 
geral no Torneio Independência de Judô

Ao todo foram mais de 
mil judocas disputando no 
Tênis Clube de São José

Judocas locais fazem bonito em São José dos Campos

alcançando nos torneios que participa 
é resultado de um trabalho com muita 
dedicação e disciplina que vem sendo 
feito há muito tempo. “Eu acompanho 
estes alunos há mais de 17 anos e 
muitos começaram com cinco anos, 
portanto têm aprimorado suas técnicas 
no esporte em vários sentidos, inclusive 
no competitivo”, disse. “É muito 
gratificante ver os atletas da cidade 
crescerem na modalidade e competirem 
com muita vontade muita garra, estão 
todos de parabéns pela dedicação ao 
esporte”, acrescentou.

O secretário de esportes Fábio 
Lopez, parabenizou a equipe por mais 
este excelente desempenho. “Fico 
muito feliz ao ver nossos atletas em suas 
conquistas importantes para o esporte, 
fruto de um trabalho sério e dedicado 

de cada um deles e do empenho 
essencial do professor Uátila. Estão 
todos de parabéns por mais este sucesso 

em competição, levando o nome da 
cidade ao pódio mais uma vez”, declarou 
Lopez.
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