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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 82
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 Classi� cação dos aprovados no Concurso Público aber-
to pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2014, de 
17 de ABRIL DE 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais 
de Classi� cação 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 en-
dereço: Rua Prefeito Mansueto Piero� i, 391, 2º piso, - Centro, entre os 
dias 16 (quinta-feira) de junho de 2016 e 20 (segunda-feira) de junho de 
2016, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguin-
tes documentos: 

Cópia autenticada:

a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certi� cado de especialização da área que 
concorre ou Certi� cado de conclusão escolar (em conformidade com os 
critérios exigidos no Edital de abertura para cada cargo)
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 qui-
tação 
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 2015 do conselho de classe (CRE-
MESP, COREN, CROSP etc..) ou 2016 se já vencido
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito 
ou bancário do mês  vigente, contendo a data de emissão do correio do 
mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta 
corrente (xerox da  face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do Poupa-
Tempo, conf. item h do edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Ju-
diciário, conf. item h  do edital de abertura deste concurso ou protocolo 
de solicitação 
t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documentação. 
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a 
entrega dos documentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, 
por procurador, munido de instrumento de procuração particular com 
� rma reconhecida com poderes especí� cos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente 
habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada desistên-
cia do concurso, legitimando a convocação de outro candidato observa-
da a ordem de classi� cação. 
Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que es-
tiverem de posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida 
no ato de entrega de documentação. 
Art. 4º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclare-
ce que o candidato  que não atender a presente convocação, dentro dos 
prazos determinados será  automaticamente ELIMINADO do concurso.
Art. 5º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão 
orientados e resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebas-
tião – FSPSS. 
São Sebastião, 15 de junho de 2016.

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

ANEXO I 
Odontólogo da Atenção Básica
28 SOD 509238 FELIPE ALMEIDA DE TOLEDO

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: ________________________
Classi� cação: _________ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identi� cado (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 RESPON-
DE...
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que JÁ RESPONDEU...
... a processo no exercício pro� ssional ou de qualquer função pública, 
conforme discriminado a seguir:
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal
Penalidade:________________________________
Andamento:________________________________
________________________________________
(   ) DECLA�  não ter sido condenado (a) em processo civil em qual-
quer Estado da Federação na qual teria como parte lesada a ADMINIS-
T� ÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLA�  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 ADMINIST� ÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor 
(podendo ser resumido):______________________________
________________________________________
_______________________________________.
(     ) DECLA�  não ter sido condenado (a) em processo criminal em 
qualquer Estado da Federação.
(  ) DECLA�  ter sido condenado (a) em processo criminal, com sen-
tença transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de 
Justiça do Estado _______________________________, com 
seguinte teor (podendo ser resumido):____________________
________________________________________
_______________________________________.
(  ) DECLA�  ter sido condenado (a) em processo penal com senten-
ça transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Esta-
do_____________________________________, 
relativo a CRIMES CONT�  A ADMINIST� -
ÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):_____________________________________
_______________________________________.

D E C L A R A entregar neste ato a � cha de antecedentes criminais exi-
gida no edital de chamamento nº 01/2014, bem como ter ciência de que 
deverá entregar certidão de distribuição cível no prazo de 30 dias, como 
forma de cumprimento das normas editalícias.
D E C L A R A, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das infor-
mações ora prestadas poderá acarretar a eliminação do concurso, sem 
prejuízo da responsabilidade penal pela prática do delito de falsidade 
ideológica, previsto no Código Penal Brasileiro.

São Sebastião, _____/_____/______.

______________________ (assinatura do candidato)

Testemunhas:
________________________________________ 

Assinatura e Matrícula do Servidor Público

________________________________________ 
Assinatura e Matrícula do Servidor Público

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013

ATO � TIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer jurídico constante no Processo Administrativo 
nº 020/2016 � TIFICO O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO, com fundamento no “caput”  do artigo 25 da Lei federal nº 
8.6666/93 e suas alterações, para a contratação de empresa para for-
necimento de vales transporte para uso nos deslocamentos residência-
trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público 
urbano.
São Sebastião, 05 de junho de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI�  DA SILVA
Diretor Presidente

EDITAL
REF. : Ofício N.º 276/2014
1- Tendo sido improfícuos os meios de noti� cação “pessoalmente” e 
“por via postal registrada”, � ca o contribuinte abaixo indicado noti� cado 
do Ofício nº 276/2014 - DITRIB, e ciente de que a solicitação de Cance-
lamento de inscrição foi deferida.
Entretanto, salientamos a constatação de débitos referente a tributo(s) 
lançado(s) e a possibilidade de quitação destes débitos, sob pena de se-
rem os mesmos exigidos por via judicial. 
2- CONTRIBUINTE: COSME JESUS SANTOS BAR - ME
3- C.C.M.: 17.222-0
4- CNPJ: 06.035.269/000190
5- Endereço: Rua Caraguatá, 50 - Maresias – São Sebastião - SP;
6- Atividade: Lanchonete

Ednilson dos Santos
Chefe da Divisão de Tribuitação

PREFEITU�  MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Edital de Tomada de Preços nº 005/16
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de enge-
nharia para a prestação dos serviços de reforma da Escola Municipal de 
Camburi e da Escola Municipal de Ensino Infantil Lino Marques Vicen-
te, com fornecimento de material e mão de obra.
Tipo: menor preço global
Data e horário para apresentação dos envelopes documentos e propos-
tas: até 29/06/2016 às 09:30 horas
Endereço para obtenção do edital: Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – 
Centro – São Sebastião/SP
SECRETARIA DE ADMINIST� ÇÃO – DEPARTAMENTO DE SU-
PRIMENTOS
Taxa para adquirir o edital: R$ 4,00 (quatro reais) 
São Sebastião, 10 de junho de 2016.

Samir Toledo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST� ÇÃO

PREFEITU�  MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
REPUBLICAÇÃO
Edital de Pregão Presencial nº 009/16
Processo Licitatório n° 60.342/16
Tipo: Menor Preço
OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços de exames de 
eletroneuromiogra� a para atender pacientes da Rede Pública de Saúde 
triados pela Central de Regulação, conforme descrição e especi� cações 
dos serviços relacionados no anexo I e II, parte integrante deste edital, 
pelo período de 12 (doze) meses.
Data da sessão: 22/06/2016 às 9:30 horas
Endereço para obtenção do edital: Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – 
Centro – São Sebastião/SP
SECRETARIA DE ADMINIST� ÇÃO – DEPARTAMENTO DE SU-
PRIMENTOS
Taxa para adquirir o edital: R$ 4,00 (quatro reais) ou disponível gratuita-
mente, no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
São Sebastião, 10 de junho de 2016.

Samir Toledo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST� ÇÃO

ATO � TIFICATÓRIO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos � TIFICO O ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 
60.526/16 (DJ 007/16), com fundamentos no Artigo 24 

Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, para 
locação de equipamentos respiratórios para atendimento 

ao Mandado nº 587.2016/004061-8, Processo Digital 
nº 1001030-82.2016.8.26.0587, em atendimento a 

Secretaria de Saúde. 

São Sebastião, 14 de junho de 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST� ÇÃO.
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Extrato do Contrato Administrativo – 2016SET� DH006 – Processo 
n.º 61.752/15
Contratada: Heverton Farias dos Santos.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação à Rua Toosa, 331- Bairro Canto do Mar – São Sebas-
tião - SP.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DJ nº 027/15
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Data: 06.01.2016
Assinam: Ernane Bilo� e Primazzi pelo Município e Heverton Farias dos 
Santos pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEGOV007 – Processo n.º 
61.659/15
Contratada: José Luiz Cava Buzzato
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação à Rua Vereador Zino Militão dos Santos nº 93, Centro 
– São Sebastião - SP.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DJ nº 025/15
Valor: R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)
Data: 08.01.2016
Assinam: Ernane Bilo� e Primazzi pelo Município e José Luiz Cava Bu-
zzato pela contratada.

PREFEITU�  MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2016
GABARITOS PRELIMINARES DAS PROVAS ESCRITAS

A Prefeitura Municipal de São Sebastião, em vista do que consta no Edital 
do Concurso Público FSPSS 001/2016, torna público os Gabaritos 
Preliminares das Provas Escritas dos empregos: 
101 - Agente Comunitário de Saúde (Bairro Camburi);
201 - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica (Região Costa Norte 
e Central);
202 - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica (Região Costa Sul);
203 - Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Norte e Central);
204 - Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Sul); e
301 - Médico Clínico Geral/Generalista.
Período de Recurso: das 08:00h do dia 15/06/2016 até às 08:00h do dia 
17/06/2016, exclusivamente pela internet através do site da SHDIAS 
CONSULTORIA E ASSESSORIA. Para a interposição de recurso, o 
candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.shdias.com.br, 
realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando o número 
de seu CPF e sua senha, acessar o Formulário de Recurso que estará 
disponível apenas no período acima estabelecido, preencher corretamente 
todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis 
no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o 
candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da 
resposta do recurso interposto.
São Sebastião, 15 de junho de 2016.
ERNANE BILO� E PRIMAZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI�  DA SILVA
Diretor Presidente 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
_______

PREFEITU�  MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2016
RESULTADOS PRELIMINARES DAS PROVAS ESCRITAS

A Prefeitura Municipal de São Sebastião, em vista do que consta no Edital 
do Concurso Público FSPSS 001/2016, torna público os Resultados 
Preliminares das Provas Escritas dos empregos:
101 - Agente Comunitário de Saúde (Bairro Camburi);
201 - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica (Região Costa Norte 
e Central);
202 - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica (Região Costa Sul);
203 - Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Norte e Central);
204 - Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Sul); e
301 - Médico Clínico Geral/Generalista.
A) Os candidatos encontram-se por emprego e em ordem alfabética.
B) Período de Recurso: das 08:00h do dia 15/06/2016 até às 08:00h 
do dia 17/06/2016, exclusivamente pela internet através do site da 
SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA. Para a interposição de 
recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.
shdias.com.br, realizar a consulta do andamento de sua inscrição 
informando o número de seu CPF e sua senha, acessar o Formulário de 
Recurso que estará disponível apenas no período acima estabelecido, 
preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo 
com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao 
enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de 
protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto.
São Sebastião, 15 de junho de 2016.

ERNANE BILO� E PRIMAZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI�  DA SILVA
Diretor Presidente 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
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A Prefeitura de São Sebastião encerrou a Semana 
de Meio Ambiente com palestra sobre os “Estudos 
para Demarcação de Parques Aquícolas em Águas 
Marinhas da União, no município de São Sebastião”, 
na noite dessa nessa terça-feira (14). 

Para o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Hi-
pólito do Rego, o tema é pujante e a� rma que a Se-
mam trata a maricultura como prioridade dentro da 
Pasta. “É uma nova cidade a ser descoberta, que está 
no mar e sempre demos às costas. Podemos classi� car 
como sendo o Plano Diretor do Mar de São Sebas-
tião”, a� rma o secretário

Ele elenca o desenvolvimento dos trabalhos, que 
hoje já mostra resultados. “Construímos a Unidade 
Demonstrativa, iniciamos a produção de alevinos, 
entre outros”. 

A maricultura permite traçar um per� l marítimo 
do município. “Estamos semeando para colher lá na 
frente. Nosso entendimento é algo para o futuro”, 
com a certeza que os esforços são para garantir possi-
bilidades e despertar o potencial de mercado aos pes-
cadores sebastianenses. 

A palestra, que reuniu cerca de 20 pessoas, foi or-
ganizada pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam), no Observatório Ambiental do Complexo 
Turístico na Rua da Praia, e ministrada pelo engenhei-
ro de Aquicultura, Evandro Sebastiani, que também é 
assessor do departamento de Pesca da Semam. 

“O evento vale por apresentar os instrumentos de 
ordenamento do Parque Aquícola. Vale ainda por tra-
zer empreendimentos mais sustentáveis e assim gerar 
renda e oportunidades ao pescador tradicional local. 

Evento encerra programação da Semana do Meio Ambiente no município

Foto: Leonardo Rodrigues/PM
SS 

Semana do Meio Ambiente encerra 
com palestra sobre Maricultura 

Abertas as inscrições 
para Projeto 

Ventos & Velas 

Essa é a importância do ordenamento marinho”, con-
sidera Sebastiani.

A chefe de divisão de Educação Ambiental da Se-
mam, Christiane Cruz também apresentou os traba-
lhos realizados no Observatório Ambiental, e desper-
tou a consciência sobre a Dengue - doença transmitida 
pelo mosquito Aedes aegypti, inseto que se prolifera 
em água parada e limpa, como pneus, latas e garrafas 
descartadas de forma irregular.

A programação em comemoração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, teve 
início no dia 1º e com várias ações entre palestras, 
vivências monitoradas, cine ambiental, o� cina de re-
ciclagem de papel, plantio de espécies nativas, sarau 
ambiental e também programação especial do Proje-
to Visão Costeira com alunos da rede municipal de 
ensino.

Calendário de Atividades  
O projeto Vidão Costeira também integra a pro-

gramação alusiva a Semana de Meio Ambiente, e rea-
liza expedição com os alunos da EM Sebastiana Costa 
Bi� encourt, de Barra do Una, Costa Sul do município 
nos próximos dias. 

Já a pesquisa em campo com os alunos de Barra 
do Una será realizada no próximo dia 24, com saída 
às 8h30 do Canal de São Sebastião. O programa in-
clui, no período da tarde, visitação ao Observatório 
Ambiental, na Rua da Praia (13h15) e também à Fun-
dação Mar e ao projeto Bijupirá localizados na Praia 
Grande, onde � ca o Balneário dos Trabalhadores, a 
partir das 14h30.

As inscrições para as aulas de vela do Projeto Ven-
tos & Velas – Escola de Vela Mário de Sousa Oliveira, 
da Prefeitura de São Sebastião, já estão abertas.  Os 
interessados devem procurar a secretaria do projeto 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
17h, até o dia 25 de julho.

As vagas são limitadas a 30 alunos, divididos em 
duas turmas, nos períodos da manhã e tarde. 

Para se inscrever, o aluno deve ter entre 10 e 15 
anos, ser morador do município, estar matriculado 
em escola da rede pública ou privada (na cidade), 
comparecer ao projeto munido de seus documentos 
pessoais e preencher a � cha de inscrição.

Entre os documentos necessários estão cópia do 
RG ou Certidão de Nascimento do aluno, cópia do 
RG e CPF do responsável, comprovante de residên-
cia recente, atestado médico (para prática esportiva) 
e uma foto 3x4.

As atividades da escola já estão em andamento; se-
manalmente acontecem os treinos com a equipe de 
competição e neste sábado (18), 15 velejadores par-
ticiparão de uma regata em Ilhabela nas classes Opt-
mist, Laser e Dingue.  

Serviço: 
O projeto � ca na Praia Grande, onde está o Balne-

ário dos Trabalhadores, na avenida Vereador Antônio 
Borges, 1905. O telefone para informações é o (12) 
3862-6803. 

Os interessados devem procurar 
a secretaria do projeto 

de segunda a sexta-feira

Secretário Eduardo Hipólito classi� ca trabalho como Plano Diretor marinho sebastianense 

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS 
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Profissionalização 
gratuita atrai 

jovens e adultos do 
município

O Centro Integrado Pro� ssionalizante (CIP), 
em São Sebastião, deu início aos novos cursos gra-
tuitos inseridos em sua grade: Espanhol Básico e 
Montagem e Organização de Bu� et. Aproximada-
mente 100 pessoas dividem-se entre os dois cursos 
que funcionam nos períodos da tarde e da noite.

De acordo com o Centro, o curso de Montagem 
e Organização de Bu� et tem o objetivo de melhorar 
esse tipo de comércio na cidade, dando mais opções 
de serviço e qualidade à área, além de possibilitar 
o atendimento do mercado de eventos turísticos, 
organização de festas, eventos comemorativos e 
atendimento ao cliente. Ele abrange várias necessi-
dades e prepara o aluno para atuar tanto nas épocas 
sazonais, como no decorrer do ano em casamentos, 
aniversários, formaturas.

Já o curso de Espanhol Básico para o Turismo 
Receptivo visa sanar a de� ciência do atendimento 
em relação aos turistas estrangeiros, pois capacita o 
estudante para o comércio formal e informal, hote-
laria e turismo em todas as suas rami� cações ligadas 
ao atendimento de estrangeiros.

Para Regina Amália da Silva, aluna do curso de 
Montagem e Organização de Bu� et, ter a oportu-
nidade de estudar e quali� car-se gratuitamente é 
sensacional. “O currículo do curso é maravilhoso, 
aprendemos muito; estamos nos pro� ssionalizan-
do de verdade. É uma grande oportunidade, um 
incentivo valioso ao conhecimento. Eu já trabalho 
no setor de alimentação e ter a oportunidade de 
aprender formas de expandir meus negócios é mui-
to bom”, concluiu Regina.

Turmas funcionam em dois 
períodos vespertino e noturno

As inscrições para as audições musicais do VIII 
Glori� ca Litoral, a ser realizado pela Prefeitura de 
São Sebastião de 9 a 18 de setembro, serão abertas 
nesta sexta-feira (17). O Pré-Glori� ca também já 
tem data marcada, será no dia 13 de agosto, a par-
tir das 20h, no an� teatro do Complexo Turístico da 
Rua da Praia, no Centro Histórico da cidade. 

Os cantores interessados terão até o dia 1º de 
agosto para se inscreverem na Secretaria da Cultura 
e Turismo (Sectur). As � chas de inscrição poderão 
ser retiradas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, 
na própria secretaria, mas a inscrição só será efetiva-
da no período da manhã, das 9h às 11h. Expirado o 
prazo, não serão aceitas inscrições. 

O evento, considerado um dos maiores do gênero 
gospel do País, tem o apoio do Conselho dos Pasto-
res de São Sebastião.

De acordo com o regulamento, os candidatos 
devem residir na cidade, ser evangélico e ter idade 
igual ou superior a 6 anos (no caso de menor de 18 
anos será exigido no ato da inscrição, autorização 
por escrito, cópia do RG do pai ou responsável e 
cópia do RG ou certidão de nascimento do parti-
cipante).

É obrigatória a declaração do pastor da denomi-
nação a qual o cantor e/ou músico faz parte autori-
zando e informando se o mesmo está em comunhão 
com a Igreja.  Tal documento deverá ser anexado à 
� cha de inscrição.

Categorias
As audições estão abertas nas categorias solo, du-

pla, trio, quarteto, quinteto ou banda com o acom-
panhamento de play back ou instrumentos musicais, 

Jurados analisam apresentações durante audições em 2015

Foto: H
alsey M

adeira | Arquivo PM
SS 

Abertas inscrições para as audições 
musicais do VIII Glorifica Litoral

cabendo ao candidato fazer até três apresentações. 
Ou seja, o cantor pode se inscrever no solo e partici-
par das apresentações em dupla, trio, quarteto, quin-
teto ou banda, desde que seja feita outra inscrição.

Entretanto, ao cantor principal será permitido so-
mente à participação em uma banda, porém,  o mes-
mo poderá ter a sua participação como músico ou 
back vocal em outros grupos musicais.

A pré-seleção dos candidatos acontecerá no an-
� teatro do Complexo Turístico da Rua da Praia, no 
Centro Histórico da cidade, às 18h dos dias 11 e 12 
de agosto. Cada um deles terá, no máximo, 5 minu-
tos para apresentar-se ao Corpo de Júri a ser com-
posto por convidados reconhecidos pela organiza-
ção do evento.

Na primeira noite, a apresentação será em forma 
de “capela” com acompanhamento de instrumentos 
musicais (violão ou teclado) ou play back. Já no dia 
12, subirão ao palco as bandas.

Os temas das canções deverão se enquadrar nas 
seguintes categorias musicais: MPB, pop rock, rock, 
hip hop, black music, reggae, jazz, blues, adoração, 
pentecostal, sertanejo e pagode, além de alternativas 
e tradicionais.  Os quesitos julgados nessa etapa se-
rão a� nação, presença de palco e ritmo.

Os classi� cados se apresentarão nos dias determi-
nados pela comissão organizadora. Uma vez aprova-
dos, os componentes que se apresentaram no an� -
teatro deverão ser os mesmos a se apresentarem no 
Glori� ca Litoral. 

Serviço: 
Em caso de mau tempo, as apresentações serão 

no Teatro Municipal. 

Objetivo é selecionar os cantores locais para a maior festa gospel do País

Foto: Beatriz Rego | PMSS 
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Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Centro de Operações Inte-
gradas (COI), solucionaram dois crimes registrados em poucas horas de ações 
em São Sebastião.

Numa das ocorrências, imagens de um veículo utilizado em roubo da loja Ven-
dimaq foram solicitadas pelo delegado do setor de Inteligência da Polícia Civil, 
o que resultou na prisão dos suspeitos. O veículo, um Montana, foi identi� cado 
também no roubo à residência de um agente da Polícia Federal. A própria guarda 
reconheceu o veículo e acionou a Polícia Militar.

Em outra ocorrência, a equipe do COI analisou por meio das câmeras de mo-
nitoramento, atitudes de um suspeito que roubou a Drogaria São Paulo, no cen-
tro da cidade. O rapaz entrou no estabelecimento comercial na madrugada desta 

Foto: Segur | PM
SS 

Foto: Luciano Vieira/PM
SS

Guarda Civil Municipal soluciona dois crimes em poucas horas 
Ações do suspeito foram filmadas pelos novos equipamentos de filmagens

As novas câmeras de monitoramento foram fundamentais para esclarecer os crimes

terça-feira (14), por volta das 3h. Posteriormente, a guarnição da equipe da VTR 
100 (viatura), realizou buscas para identi� car e prender o suspeito, encontrado 
da Praia do Deodato, na região central, em um acampamento improvisado à beira 
mar, encaminhando-o à Delegacia de Polícia.

O suspeito foi reconhecido pela vítima, funcionária da Drogaria São Paulo.
Para o secretário de Segurança Pública, Marcos Jorge dos Santos, o trabalho 

das equipes, tanto da Guarda Civil quanto do COI, têm sido fundamentais para 
garantir a segurança no município. “Buscamos atender a população da melhor 
forma apoiando as ações de todas as polícias, muito embora nossa guarnição seja 
bem menor. Mesmo assim, já somamos milhares de atendimentos em prevenção, 
monitoramento, entre outras ações que visam mais segurança”, a� rmou.

Pescadores ganham capacitação em Curso de Aquaviários
Grupo participa de capacitação na Rua da Praia 

A Prefeitura de São Sebastião, com a Marinha do 
Brasil e a companhia energética Repsol Sinopec Bra-
sil, realiza nesta semana Curso de Aquaviários para 
pescadores da região. Cerca de 30 pescadores são 
bene� ciados com o curso que irá capacitar, habilitar 
e legalizar para as atividades pesqueiras e após a con-
clusão, cada um deles terá condição de pilotar em-
barcação de pesca.

A Administração, por meio da Semam (Secretaria 
de Meio Ambiente), está entre os organizadores do 
curso que tem a classi� cação POP – Pescador Pro-
� ssional. A pasta, por meio de agentes da Divisão de 
Pesca, acompanhou com representante da Repsol Si-
nopec, a Marinha do Brasil aplicar teste físico com os 
candidatos ao curso na manhã dessa segunda-feira 
(13). O teste, com caráter eliminatório, foi realizado 
na piscina semi-olímpica do CAE (Centro de Apoio 
Educacional) do bairro do Pontal da Cruz, na região 
central da cidade; todos foram aprovados.

O curso faz parte das ações de responsabilidade 

social da Repsol, que em parceria com a Marinha do 
Brasil e a Administração Municipal, realiza sua 5ª 
edição no município. Segundo a companhia, a quali-
� cação pro� ssional através do curso é ministrada às 
comunidades dos Estados que a empresa atua – São 
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

O representante da Divisão de Pesca da Prefei-
tura, Luiz Carlos Kadeco, destaca a importância do 
curso por dar ao pescador a oportunidade de es-
tar em situação regular com as autoridades e ainda 
agregar conhecimento à pro� ssão. “Temos a certeza 
que a destreza desses pescadores no mar, somada 
ao conteúdo teórico que o curso oferta, formará um 
pro� ssional quali� cado para exercer suas atividades 
com segurança”, considera.

Os pescadores terão sua última aula, e conclusão 
do curso, na próxima sexta-feira (17). Contudo, a 
data para formatura e entrega de certi� cados aos 
pescadores que concluírem o curso será agendada 
em breve


