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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
1ª RETIFICAÇÃO DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO EMERGENCIAL N° 14/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso 
de suas atribuições estatutárias, torna público a 1ª Reti�cação do processo de recrutamento e 
seleção emergencial n° 14/2016, onde altera-se o texto do primeiro parágrafo do Edital, passan-
do este a conter a seguinte redação:

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 90 (noventa) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei 
Complementar nº 168/2014, para cobertura de afastamento médico da funcionária Shirlei 
Santana Alcantara e por não haver candidato aprovado no Processo de Recrutamento e Seleção 
Emergencial 12/2016. 

Outrossim, rati�ca-se os demais itens dispostos no Processo de Recrutamento e Seleção Emer-
gencial nº 14/2016 que mantêm-se inalterados.

São Sebastião, 14 de outubro de 2016

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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 14/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista de classi�cados para contratação pelo 
período de 90 (noventa) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 
168/2014, a �m de adequar a estrutura de trabalho.

Enfermeiro da Atenção Básica
Marcela Prates Santana

Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito Man-
sueto Piero�i, 391, 2º piso, - Centro, no dia 17 (segunda-feira) de outubro de 2016 das 09:00 às 
16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

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

Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certi�cado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (CRM-SP, COREN-SP, CRO-SP, 
etc)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do mês 
vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da face  
do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do 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 �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 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, 14 de outubro de 2016.

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

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 96
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 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 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 Funda-
ção 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 Man-
sueto Piero�i, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 17 (segunda-feira) e 18 (terça-feira) de outu-

bro de 2016, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes 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 quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (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 agências do 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 �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 desistência do concurso, legitimando a convocação 
de outro candidato observada a ordem de classi�cação. 

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, 14 de outubro de 2016.

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

ANEXO I 

Recepcionista
Classif./Insc./ Candidato
76 FRE 503637 GESIANE CRISTINE BARBOSA 

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 pro�ssional 
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 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 qualquer Estado da Federação 
na qual teria como parte lesada a ADMINIST�ÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença tran-
sitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Es-
tado _______________________________, no qual teria como 
parte lesada a ADMINIST�ÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):_____________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(     ) DECLA� não ter sido condenado (a) em processo criminal em qualquer Estado da 
Federação.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença transitada em julga-
do em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado _____________________, 
com seguinte teor (podendo ser resumido):___________________________________

________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo penal com sentença transitada em 
___/___/___, no Tribunal de Justiça do Estado______________________________,
relativo a CRIMES CONT� A ADMINIST�ÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo 
ser resumido):_____________________________________________________
______________________________________________________________.
D E C L A R A entregar neste ato a �cha de antecedentes criminais exigida no edital de chama-
mento 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 97
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 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 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 Funda-
ção 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 Man-
sueto Piero�i, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 17 (segunda-feira) e 18 (terça-feira) de outu-
bro de 2016, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes 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 quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (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 agências do 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 �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 desistência do concurso, legitimando a convocação 
de outro candidato observada a ordem de classi�cação. 

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, 14 de outubro de 2016.

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

ANEXO I 
Odontólogo da Atenção Básica 
Classif./Insc./ Candidato
37 SOD 508567 DOUGLAS EDUARDO HIDEMI NASUNO 

ANEXO I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALIDADES
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(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 pro�ssional 
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 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 qualquer Estado da Federação 
na qual teria como parte lesada a ADMINIST�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 sentença 
transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Es-
tado ______________________, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):___________________________________
_______________________________________________________________
_.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo penal com sen-
tença 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 exigida no edital de chama-
mento 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

PREFEITU� DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PA� CONT�TAÇÃO (TEMPO DETERMI-
NADO) –  GUARDA- VIDAS TEMPORÁRIO
EDITAL DE ABERTU� DE INSCRIÇÕES Nº 02/2016

A PREFEITU� DO  MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, faz saber a todos quantos virem 
o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que fará realizar o PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PA� CONT�TAÇÃO (TEMPO DETERMINADO) PA� O CARGO 
de GUARDA- VIDAS TEMPORÁRIO, objetivando também a criação de cadastro reserva, 
pela Lei Compl. Municipal nº 203/2015, de acordo com o Artigo 37, Inciso IX da Constituição 
Federal, e de acordo com as instruções especiais abaixo transcritas, objetivando a criação de 
cadastro reserva.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital tem a �nalidade de prover o referido 
cargo, através da avaliação na modalidade de prova prática.

1.2. O cargo, o número de vagas, a carga horária, escolaridade, salário e pré-requisito são os 
estabelecidos na tabela abaixo: 

CARGO VAGAS CARGA
 HORÁRIA

SALÁRIO 
R$ ESCOLARIDADE BENEFÍCIOS

GUARDA 
- VIDAS 16

40 horas 
semanais 

em turno de 
reveza-
mento

1.200,00 No mínimo Ensino 
Fundamental 

Completo

Vale Trans-
porte e Vale 

Refeição

1.3. Condições para inscrição:
1.3.1. ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72;
1.3.2. ter 18 anos completos;
1.3.3. quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações do Serviço Militar;
1.3.4. estar em dia com as obrigações eleitorais;
1.3.5. ter formação escolar correspondente ao no mínimo Ensino Fundamental Comple-
to (9º ano).
1.3.6. não ter sido dispensado por justa causa nos anos anteriores do serviço de Guarda Vidas 
Temporário.

2 - INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão efetuadas no período de 17 a 30 de outubro de 2016.  

2.2. Local: Posto de Bombeiro Marítimo – Maresias
End: Avenida Francisco Loop, n.º 631 – Maresias - SP 
Horário: das 8 às 17 horas
 
2.3. Não será aceita inscrição fora do período mencionado acima. Veri�cado, a qualquer 
tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos �xados, será a mesma 
cancelada. 

2.4. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo a Prefeitura Municipal de São Sebastião o direito de excluir do Processo 
Seletivo Simpli�cado aquele que preenchê-la com dados incorretos ou rasurados, bem como 
aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

3 - CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

3.1. A PROVA de seleção para o CURSO será realizada no Posto de Bombeiro Marítimo, locali-
zado a Avenida Francisco Loup, n.º 631, Maresias - São Sebastião, no dia 31 de outubro de 2016  
sendo que o início da mesma será as 09:00 horas. 

3.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima 
de 30 minutos, com comprovante de inscrição, e apresentar um dos seguintes documentos, no 
original:
- Cédula de Identidade – RG ou 
- Carteira de Órgão de Classe ou
- Carteira de Trabalho e Previdência Social ou
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, e
- Atestado de Saúde para aptidão física (providenciado a critério do candidato).

3.3. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identi�cação do candidato com clareza.

3.4. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, 
ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima de�nidos.

3.5. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo Simpli�cado o candidato que:
- apresentar-se após o horário estabelecido no subitem 3.1;
- não apresentar um dos documentos exigidos no subitem 3.2;
- não comparecer a prova, seja qual for o motivo alegado.

4 - DAS PROVAS E NOTAS

4.1.  Para seleção para o curso:
Corrida - a prova de caráter eliminatório consistirá em correr/andar um percurso de 1000 (mil) 
metros em tempo máximo de 08 (oito) minutos na areia da praia.
Natação – a prova de caráter eliminatório e classi�catório consistirá em nadar em qualquer 
estilo um percurso de 200 (duzentos) metros no mar em tempo máximo de 08 (oito) minutos.

4.2.  Ao �nal do curso para contratação as provas serão realizadas na seguinte conformi-
dade:

Teórica e Prática: Constituída de 02 (duas) provas, sendo uma de Prevenção e Salvamento 
Aquático e outra de Reanimação Cárdio – Pulmonar, ambas de caráter eliminatório e classi-
�catório, constituído dos seguintes exercícios: entrada no mar, transposição de arrebentação, 
abordagem da vítima, retorno com a vítima, retirada da vítima da água, arrasto, posição de 
recuperação, veri�car consciência, abrir vias aéreas, veri�car objetos estranhos na boca, veri�car 
respiração, veri�car circulação, aplicar RCP (Ressuscitação Cárdio Pulmonar) se necessário.

4.3. Para cada uma das provas aplicadas no item 4.2 será atribuída a nota máxima de 50 
(cinquenta) pontos.

5 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

5.1. A nota �nal do candidato será o resultado da soma das notas obtidas nas provas, conforme 
os itens 4.2 e 4.3.

5.2. Em caso de igualdade de nota �nal, terá preferência para classi�cação, sucessivamente, o 
candidato que:
. obtiver maior nota na prova prática de Prevenção e Salvamento Aquático;
. maior idade; e
. possuir o maior número de �lhos.

5.3. Os candidatos habilitados serão classi�cados por ordem decrescente da nota �nal.
   
5.4. A divulgação da relação dos aprovados será publicada no jornal o�cial do município, site da 
Prefeitura, Paço Municipal e no Grupamento do Corpo de Bombeiros do Centro e Maresias no 
dia 21 de novembro de 2016.

6 – DA CONVOCAÇÃO 

  6.1. A convocação dos candidatos aprovados será através de publicação no jornal o�cial do 
município e site da Prefeitura.

  6.2. Os candidatos quando convocados deverão apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos os documentos pessoais abaixo relacionados:
▶ Cópia autenticada: Diploma de escolaridade e RG;
▶ Cópia simples: título de eleitor e comprovante da última votação; CPF; PIS/
PASEP; Reservista ou Alistamento (se homem); Certidão de Casamento; Certidão de nasci-
mento dos �lhos; Comprovante de residência (água, luz, telefone �xo, contrato de aluguel ou 
declaração de testemunha com �rma reconhecida em cartório);  Certi�cado ou Declaração que 
comprove a participação no curso ministrado pelo  Grupamento de Bombeiros Marítimo.
▶ 01 (uma) foto 3 x 4, colorida e atual.
▶ Antecedentes criminais (internet, poupa tempo ou delegacia).

7 – PERÍODO DE CONT�TAÇÃO

7.1. A convocação para contratação obedecerá à ordem de classi�cação, não gerando o fato da 
classi�cação direito à contratação, que dependerá da conveniência e necessidade da Adminis-
tração Pública.

7.2. Para efeito de contratação, a habilitação do candidato �ca condicionada à apro-
vação em todas as avaliações do Processo Seletivo e comprovação da aptidão física e mental 
atestada pela USO.

7.3. Os candidatos serão contratados nos termos da Lei Compl.203/2015, conforme 
Artigo 37, Inciso IX da Constituição Federal.

7.4. O prazo da contratação será de 90 (noventa) dias, com início em 05 de dezembro de 2016 e 
término em 05 de março de 2017.
 
8 – DOS RECURSOS 

8.1. Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) vias e 
protocolados no Posto de Bombeiros – Maresias na Av. Francisco Loop, 631, e estar devidamen-
te fundamentado, constando o nome do candidato, número da inscrição, a denominação do 
cargo, endereço e telefone para contato.

8.2. O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrên-
cia do fato. 
9- NORMAS GE�IS DE DISCIPLINA A SEREM SEGUIDAS PELO GVT ( CÓDIGO DE 
CONDUTA), CONFORME ANEXO I.
São Sebastião, 14 de outubro de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito 
  
ANEXO I – EDITAL 02/2016
1. A disciplina: 
1.1. é o exato cumprimento dos deveres de cada um, em todos os escalões de comando e em 
todos os graus de hierarquia funcional; 
1.2. são manifestações essenciais da disciplina: 
1.2.1. a obediência pronta às ordens do chefe; 
1.2.2. a rigorosa observância destas normas e princípios; 
1.2.3. o emprego de todas as energias em benefício do serviço; 
1.2.4. a correção de atitudes; 
1.2.5. a colaboração espontânea à disciplina e à e�ciência da instituição. 
2. Faltas disciplinares: 
2.1. O Guarda-Vidas por Tempo Determinado (GVTD) estará representando o Corpo de 
Bombeiros em todas as praias/represa em que se faça presente e, sendo assim, deve manter uma 
postura compatível com o serviço e nos mesmos moldes da dos bombeiros guarda-vidas. Neste 

sentido, a critério do comandante de Posto de Bombeiro (PB), o GVTD poderá ser dispensado 
do serviço quando do cometimento das faltas disciplinares que seguem abaixo: 
2.1.1. não cumprimento das normas de procedimento do serviço de guarda-vidas; 
2.1.2. utilizar-se do anonimato para qualquer �m; 
2.1.3. retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem determinada previamente em 
escala nominal; 
2.1.4. não cumprir, sem justo motivo, a ordem recebida, inclusive os serviços determinados 
previamente em escala nominal; 
2.1.5. representar a corporação em qualquer ato, sem estar para isso devidamente autorizado; 
2.1.6. abandonar o serviço para o qual tenha sido designado; 
2.1.7. espalhar falsas notícias em prejuízo do Corpo de Bombeiros; 
2.1.8. provocar ou fazer-se voluntariamente causa ou origem de alarmes injusti�cáveis; 
2.1.9. deixar de exibir a carteira ou documento de identidade ou se recusar a declarar o seu 
nome quando lhe for exigido por autoridade competente; 
2.1.10. ofender, provocar, desa�ar ou responder de maneira desatenciosa ao chefe ou pares; 18 
2.1.11. travar disputa, rixa ou luta corporal durante o serviço; 
2.1.12. portar-se de modo inconveniente, sem compostura, faltando aos preceitos de boa 
educação; 
2.1.13. introduzir bebida alcoólica ou entorpecentes em qualquer lugar sob jurisdição militar; 
2.1.14. embriagar-se com qualquer bebida alcoólica ou fazer uso de entorpecente, embora tal 
estado não tenha sido constatado por médico; 
2.1.15. apresentar-se em público com uniforme desfalcado de peças, ou sem cobertura, ou 
ainda, com ele alterado, ou com peças do uniforme fora do horário de serviço; 
2.1.16. concorrer para a discórdia ou desarmonia entre os camaradas ou ainda cultivar inimiza-
des entre os mesmos; 
2.1.17. não levar a falta ou irregularidade que presenciar durante o serviço ao conhecimento do 
chefe imediato no mais curto prazo; 
2.1.18. simular doença para esquivar-se do cumprimento de qualquer dever; 
2.1.19. trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instru-
ção;   
2.1.20. faltar ou chegar atrasado ao serviço sem justo motivo; 
2.1.21. permutar o serviço sem permissão da autoridade competente; 
2.1.22. frequentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade; 
2.1.23. ofender a moral e os bons costumes, por atos, palavras ou gestos; 
2.1.24. dar conhecimento por qualquer modo, de ocorrência do serviço de guarda-vidas sem a 
competente autorização; 
2.1.25. praticar atos de natureza desonrosa, ou que atentem contra a instituição Corpo de Bom-
beiros, ou ainda, que ofenda a dignidade pro�ssional; 
2.1.26. praticar atos que constituam crime ou contravenção penal. 
3. Transgressões disciplinares: 
3.1. As faltas deverão ser comunicadas ao Cmt do PB por escrito, que encaminhará para a ma-
nifestação do faltoso, que poderá ser escrita ou verbal. A manifestação (mesmo verbal) deverá 
constar no corpo do documento, explicando suas razões. 
3.2. Uma vez ouvido o GVTD, o Cmt de PB aplicará a punição (caso haja) conforme a gravi-
dade da falta, lançando, em livro próprio, o histórico do ocorrido e a aplicação da punição, que 
deverá ser: 
3.2.1. Advertência; 
3.2.2. Suspensão (um dia), com respectivo desconto no pagamento do dia da punição; 
3.2.3. Rescisão do contrato de prestação de serviço de GVTD. 
3.3. Considera-se a reincidência na falta, motivo para a aplicação da punição imediatamente 
mais grave.

PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/16 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
PROCESSO N° 61.003/16
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, T�ÇÃO 4X4, 
EM ATENDIMENTO AO CONT�TO FEHIDRO Nº 108/2014, 
DATA DA SESSÃO: 27/10/2016 ÀS 09:30 HO�S;
ENDEREÇO PA� OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 
214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINIST�ÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PA� ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPONÍVEL G�-
TUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 13 DE OUTUBRO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST�ÇÃO

REF.: NOTIFICAÇÃO DO CANCELAMENTO EX OFFICIO DO REGISTRO NO CCM -
Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto à situação 
dos registros junto ao Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM, �cam os contribuintes 
abaixo relacionados noti�cados para ciência do Cancelamento Ex O�ício da sua inscrição no 
referido cadastro, em razão do constatado encerramento da atividade econômica conforme 
diligência realizada in loco pela Divisão de Posturas Municipais.

Comunicamos, outrossim, a existência de débito(s) referente a tributo(s) devidamente lança-
do(s) cuja regularização deverá ser promovida pelos responsáveis junto à Divisão de Dívida 
Ativa, sob pena de serem os mesmos exigidos por via judicial.

�ZÃO SOCIAL C.C.M. CNPJ / CPF PROCESSO 
ADMINIST�TIVO

Shirley Santos 
de Santana 
26164753830

21.204-0 17.129.185/0001-31 2.312/2013

Nerivaldo Santana 
Pereira 19.454-0 348.124.405-30 3.679/2013

Adeilson Joaquim 
da Silva 16.608-0 035.426.726-45 11.327/2014

Joaquim Donizete 
de Oliveira Acessó-
rios – ME

16.550-0 06.966.073/0001-19 7.651/2009

Imobiliária Casa da 
Praia Ltda 17.665-0 02.453.474/0001-14 2.674/2009

J. Arlete da Silva 
Sousa confecção 18.291-0 08.803.566/0001-63 17/2009

Drogaria Brasil 
Saúde Ltda 16.812-0 04.761.447/0001-34 14.244/2004

Iraci de Queiróz Sil-
va-Presentes – ME 18.708-0 02.934.341/0001-60 2.887/2009

Casa de Carnes 
Duquesa de São 
Sebastião Ltda

17.402-0 04.964.404/0001-56 86/2003

Cleonice Pereira da 
Silva Santos Trans-
portes – ME

18.472-0 10.277.323/0001-80 10.770/2008

Edson Aparecido 
Eleoterio – ME 18.729-0 10.616.553/0001-27 1.617/2009

Q. Bela Comércio 
de Tintas Ltda – 
ME

17.581-0 06.343.129/0002-60 548/2007

Luiz Cezar Ioselli 
Cucick – ME 17.938-0 08.999.422/0001-24 2.665/2009

São Sebastião, 14 de Outubro de 2016.

Ednilson dos Santos
Chefe da Divisão de Tributação
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Inscrições para guarda vidas  
temporários começam na próxima semana

A seleção é feita por meio de provas teóricas e práticas

Serão disponibilizadas 16 vagas para 90 dias de atuação com salário de R$ 1.200,00 mensais

As inscrições para o processo seletivo que visa 
contratação temporária de guarda vidas para o pe-
ríodo do verão em São Sebastião terão inicio na 
próxima segunda-feira (17). Os interessados, que 
atendem os requisitos necessários, podem procurar 
o Posto de Bombeiros Marítimos, em Maresias, na 
Costa Sul, até o dia 30 de outubro. 

São 16 vagas disponíveis e para se inscrever é pre-
ciso ser brasileiro, ter 18 anos completos, escolarida-
de mínima com formação no Ensino Fundamental 
Completo. O trabalho será de 40 horas semanais em 
turno de revezamento com salário de R$ 1.200,00, 
além de vales transporte e refeição.

Seleção 
A prova da seleção para o curso será realizada no 

próprio Posto do Bombeiro, 31 de outubro, a partir 
das 9h. O candidato deve comparecer ao local com 
antecedência mínima de 30 minutos e levar os se-
guintes documentos: Cédula de Identidade (RG), 

Foto: Ricardo Faustino | PM
SS e D

ivulgação 

Carteira de Órgão de Classe ou Carteira de Traba-
lho e Previdência Social, ou ainda, a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) com foto e atestado de 
saúde para aptidão física, providenciado a critério 
do candidato.

A seleção constará de prova de corrida, de cará-
ter eliminatória, com percurso de mil metros em 
tempo máximo de oito minutos na areia da praia e 
prova de natação, de caráter eliminatório e classi�-
catória para nado em qualquer estilo durante per-
curso de 200 metros no mar em, no máximo, oito 
minutos.

Provas 
Ao �nal do curso, para contratação, as provas se-

rão realizadas na parte teórica e prática. Serão duas 
provas, uma de Prevenção e Salvamento Aquático 
e outra de Reanimação Cardiopulmonar, ambas de 
caráter eliminatório e classi�catório.

Os candidatos habilitados serão classi�cados por 

ordem decrescente da nota �nal. A divulgação da 
relação dos aprovados será publicada na mídia lo-
cal, no site o�cial da Prefeitura, no Paço Municipal 
e ainda no Grupamento do Corpo de Bombeiros do 
Centro e Maresias, em 21 de novembro.

Para efeito de contratação, a habilitação do can-
didato �ca condicionada à aprovação em todas as 
avaliações do Processo Seletivo e comprovação da 
aptidão física e mental atestada pela USO. Os can-
didatos serão contratados com base na Lei Comple-
mentar 198|2015 conforme Artigo 37, Inciso IX da 
Constituição Federal. O prazo de contratação será 
de 90 dias, com início em 5 de dezembro e término 
em 4 de março de 2017.

Serviço: 
O horário de inscrição é das 8h às 17h, no Posto 

de Bombeiro Marítimo, situado na avenida Francis-
co Loup, 631, em Maresias. Mais informações pelo 
telefone (12) 3865-6700.
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Vigilância Epidemiológica realiza ações  
educativas de prevenção à dengue
Observatório Ambiental foi um dos muitos espaços utilizados pela equipe para suas ações

Programa acontece em escolas, unidades de saúde e demais eventos promovidos em São Sebastião

Prevenir e orientar sobre doenças como a Den-
gue, Chikungunya e Zika Vírus é o principal foco 
do programa desenvolvido pela equipe do IEC (In-
formação/Educação/Comunicação), do Departa-
mento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria 
de Saúde de São Sebastião. Várias ações foram de-
senvolvidas em setembro pelas agentes Aniele Vieira 
Santos e Cleonilda da Silva Flórida com palestras e 
visitas monitoradas.

Em setembro, os dias 9 e 23, o trabalho foi com 
estudantes e professores nas dependências do Ob-
servatório Ambiental localizado no Complexo Tu-
rístico da Rua da Praia, Centro Histórico da cidade. 

Palestras sobre sinais, sintomas e prevenção des-
sas doenças foram apresentadas a 44 alunos da Es-
cola Municipal Professora Maria Francisca Santana 
de Moura Tavolaro, no Pontal da Cruz, na região 
central da cidade, e 42 alunos da Escola Municipal 
Professora Edileuza Brasil Soares de Souza, em Ma-
resias, na Costa Sul. Os estudantes também partici-
param de visita monitorada no Observatório para 
discussão do tema “A água, Coleta Seletiva e Ciclo 
Evolutivo do mosquito Aedes Aegypti, transmissor 
da dengue.

Entre os dias 18 e 22, a equipe do IEC realizou 
trabalho na região central com 490 alunos e 10 
docentes da Escola Municipal Professora Iraydes 
Lobo Vianna do Rego, no Itatinga,  com as ações 
educativas no próprio estabelecimento de ensino. 
Já no dia 27, o trabalho foi promovido na Unida-
de de Saúde da Família (USF), com pacientes que 

Foto: D
ivulgação 

Inscrições para o Curso de Formação de 
Guarda Mirim começam na segunda-feira

Para ser um “Jovem Aprendiz”, os interessados devem se inscrever na sede da GCMM em Barequeçaba e passar pelo processo seletivo

A Prefeitura de São Sebastião abrirá na próxima se-
gunda-feira (17), para o processo seletivo do “Jovem 
Aprendiz” da GCMM (Guarda Civil Municipal Mirim), 
vinculado à Secretaria de Segurança Pública do muni-
cípio. Os interessados têm até o dia 31 de outubro para 
inscrever-se no Curso de Formação de Guarda Mirim, 
para tanto precisam comparecer à base da Corporação 
em Barequeçaba, na região central da cidade.

A iniciativa visa preencher as 80 vagas existentes na 
Guarda Mirim distribuídas em dois períodos, manhã e 
tarde, com carga horária de 20 horas semanais. A seleção 
será feita por meio de triagem a ser realizada por inter-
médio da Guarda Mirim sabendo ser condições prévias 
para a inscrição ser brasileiro; residente e domiciliado 
no município por, pelo menos, três anos; estar matricu-
lado na rede regular de ensino; ter entre 14 e 17 anos 

e 11 meses até a data do início do Curso de Formação 
para Guarda Mirim;  possuir renda familiar de até seis 
salários mínimos; ter frequência escolar ao longo do 
ano letivo de 2016; ter ciência e concordância de todo o 
conteúdo do Regimento Interno da Guarda Mirim bem 
como de todo o conteúdo do edital 001/2016 (veja no 
site o�cial www.saosebastiao.sp.gov.br) .

Serão divulgadas duas listas com os candidatos sele-
cionados, sendo uma geral – com todos os inscritos –, e 
outra especial – com os portadores de necessidade es-
pecial. A divulgação das listas dos selecionados aconte-
cerá após a fase recursal e observadas as disposições do 
referido edital. Já a listagem geral e a listagem dos porta-
dores de necessidades especiais, serão publicadas no site 
o�cial da Prefeitura, bem como estarão a�xadas tanto 
no Quadro de Editais no Paço Municipal, sito à rua Se-

bastião Silvestre Neves, 214, no Centro quanto na base 
da GCMM em Barequeçaba. Haverá, ainda, publicação 
das listagens nos veículos de comunicação.

Os candidatos devidamente inscritos prestarão uma 
prova escrita (avaliação classi�catória) sobre Língua 
Portuguesa, Matemática, Informática e História de São 
Sebastião.

aguardavam atendimento. Na ocasião, foram entre-
gues folhetos informativos e realizadas orientações 
o mesmo tema.

Tributo
A equipe do IEC realizou ainda ação especial no 

dia 10 de setembro como convidada para o 3º Tri-

buto à Agatha Cristynnie, realizado em Maresias du-
rante todo o dia. 

Durante o evento, a equipe promoveu jogos educa-
tivos sobre a dengue, atividades para colorir, janela da 
memória, jogo de tabuleiro de chão e mesa, além de 
orientações de prevenção e sobre o ciclo evolutivo do 
mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças.
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São Sebastião recebe “1º Encontro Ufológico” no Teatro Municipal
O Teatro Municipal recebe neste sábado (15), às 14h,  

o “1º Encontro Ufológico de São Sebastião”, uma realiza-
ção da Rede Brasileira de Pesquisas Ufológicas (BURN 
– Brazilian UFO Research Network) com o apoio da Pre-
feitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo (Sectur).

De acordo com Alexandre Rodrigues, idealizador e 
organizador do evento, o encontro é livre para todas as 
idades e tem como objetivo levar à população de São Se-
bastião e região a realidade do estudo dos Objetos Voado-
res Não Identi�cados, os famosos OVNIs. “Acreditamos 
na importância deste evento, pois o tema em questão é 
um assunto tratado normalmente com preconceito e não 
somente pela mídia, como também pela população em 
geral. Através deste encontro esperamos desmisti�car o 
tema, mostrando para os presentes que o assunto é sério, 
e que o fenômeno OVNI é real, físico e de conhecimento 
das forças armadas brasileiras”, explicou Rodrigues.

Durante o evento serão sorteados livros, CDs e DVDs 
sobre o assunto e para participar é preciso obrigatoria-

Banner: D
ivulgação

mente preencher a inscrição no site, imprimir um ingres-
so e entregá-lo para um dos palestrantes que irá validar a 
inscrição. Haverá ainda livros, CDs e DVDs à venda aos 
interessados em se aprofundar em suas pesquisas ou au-
mentar a coleção.

BURN
A Rede Brasileira de Pesquisas Ufológicas, mais conhe-

cida através da sigla internacional Burn (Brazilian UFO 
Research Network), surgiu da necessidade de trazer ao 
público a realidade da pesquisa ufológica séria. 

A Burn foi instituída em fevereiro de 1998, pelo pes-
quisador Josef David S. Prado, em caráter o�cioso e tem 
como objetivo principal, a centralização, divulgação de 
eventos e a transmissão de informações de qualidade que 
estejam ligados direta ou indiretamente à casuística ufo-
lógica.

Palestrantes
Os palestrantes Edison Boaventura Junior, Josef David 

S. Prado e Philipe Kling David, todos integrantes da Rede, 

são pro�ssionais das mais diversas áreas de conhecimen-
to, que dedicam tempo e colocam seus conhecimentos 
pro�ssionais e multidisciplinares com foco na investiga-
ção do fenômeno OVNI, indo a campo, analisando as evi-
dências físicas ou digitais, da forma mais cientí�ca e isenta 
possível, de forma a obter evidências incontestáveis da re-
alidade do fenômeno OVNI em nosso planeta.

Edison Boaventura Junior é pesquisador há 33 anos, 
fundador e atual presidente do GUG (Grupo Ufológico 
de Guarujá) e diretor de pesquisa de campo da Burn. Pos-
sui diversos trabalhos publicados em livros, revistas, jor-
nais e periódicos de vários países. Realizou e participou de 
vários congressos nacionais e internacionais, assim como 
de diversos programas de televisão e rádio. Atualmente 
apresenta o programa “Enigmas e Mistérios em 11 Minu-
tos” no canal YouTube. Como pesquisador adota a linha 
cientí�ca de investigação, tendo trabalhado em centenas 
de casos de abdução, pousos e contatos com OVNIS, 
principalmente no Litoral Paulista e também participou 
intensamente da investigação do “Caso Varginha”, em 
Minas Gerais. Viajou para vários países para investigar 
o fenômeno, como Egito, Grécia, Turquia, Israel, Ingla-
terra, França, México, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, 
Uruguai, Emirados Árabes e Japão. Atualmente vem de-
senvolvendo levantamentos sobre a atuação de militares 
brasileiros em pesquisas relacionadas com o fenômeno 
OVNI. É o pesquisador brasileiro que possui a maior 
quantidade de documentos o�ciais sobre este assunto.

Josef David S. Prado é pesquisador de ufologia desde 
1998 e fundador e atual presidente da Rede Brasileira de 
Pesquisas Ufológicas (Burn). Responsável pelo site e pelo 
canal PortalBURN no YouTube. Com mais de 20 anos 
de experiência da área de TI, hoje atuando como analista 
de segurança da informação, utiliza seus conhecimentos 
para realizar análises e levar a ufologia de forma descom-
plicada para a população. Participou de vários programas 
de televisão e rádio, palestras, eventos e congressos ufoló-
gicos. Como pesquisador, adota a linha cientí�ca de inves-
tigação do fenômeno OVNI. 

Philipe Kling David é artista multidisciplinar que tra-
balha na indústria de publicidade e entretenimento. For-
mado em psicologia, também tem mais de 20 anos de ex-
periência em design. Trabalhou com desenvolvimento de 
arte para jogos de computador, Playstation e Xbox, além 
de miniaturas e jogos de mesa, também fazendo ilustra-
ção para a publicidade, educação e pesquisas ergonômicas 
para clientes no Brasil e no exterior. Philipe é conhecido 
principalmente por seu uso extensivo de trabalho hiper-
mídia em seu website, o ‘Mundo Gump’, alternando entre 
a fotogra�a, literatura, pintura, escultura e vídeo. Ele tem 
feito demonstrações ao vivo, palestras e reuniões on-line 
para falar sobre seu trabalho e dar tutoriais na internet.

Josef David fará palestra sobre o tema “O que é Ufo-
logia?”; Edison Boaventura desenvolverá o tema “OVNIs 
em ação no Litoral Paulista” e Philipe Kling falará sobre 
“Arte Ufológica, Montagens e Fraudes”.

Serviço: 
O “1º Encontro Ufológico de São Sebastião” acontece 

neste sábado (15) das 14h às 18h no Teatro Municipal. Os 
ingressos devem ser trocados por um quilo de arroz ou de 
feijão na bilheteria da Casa. Para concorrer a sorteios du-
rante o evento, os interessados precisam se cadastrar pelo 
link: h�ps://www.eventbrite.com.br/e/1o-encontro-u-
fologico-de-sao-sebastiao-sp-tickets-28343738886?re-
f=ecount 


