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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 17/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
- FSPSS, 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 estabele-
cidas 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 
cobertura de afastamento médico do funcionário Leandro dos Santos Prado e por 
não haver candidato aprovado no Processo de Recrutamento e Seleção Emergencial 
15/2016. 

Cargo Nº de vagas Carga horária 
semanal Salário Benefícios

Auxiliar de 
Enfermagem da 
Atenção Básica

1 40 R$ 1.470,00

CLT e 
convenção 
coletiva de 

trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Médio Completo com Curso de Auxiliar de Enfermagem e registro no CO-
REN-SP;
- Não ter �rmado contrato por prazo determinado com a Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião nos últimos 6 (seis) meses.

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário previstos Local

Entrega dos seguintes 
documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de Esco-
laridade
3) Comprovante de regis-
tro no Conselho de Classe 
da categoria
4) Comprovante da anuida-
de de 2016
5) Comprovante de tempo 
de experiência (Carteira de 
Trabalho / Contrato)
6) Comprovante de 
endereço
Obs. Para os itens 2, 3, 4, 
5 e 6, apresentar cópia e 
original para conferência ou 
cópia autenticada

De 18 a 20 de outubro, das 
9h às 12h e das 13h às 16h.

Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião – R. Pref. 

Mansueto Piero�i, 391 – 2º 
piso – Centro – São Sebas-
tião/SP. A/C Departamen-
to de Recursos Humanos.

Avaliação dos candidatos e 
critério de desempate
Os candidatos serão ava-
liados pela documentação 
apresentada, �cando esta-
belecido como critérios de 
classi�cação e desempate, 
nesta ordem:
1) maior tempo de experi-
ência no cargo,  comprova-
da 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

21/10/2016 Coordenação de 
Enfermagem

Publicação do resultado no 
site da Prefeitura Municipal 
de São Sebastião

24/10/2016 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 Muni-
cipal de São Sebastião

25/10/2016 Site: www.saosebastiao.
sp.gov.br

Início das atividades Imediato Unidades de Saúde da 
Família

2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do Diploma Universitário/Certi�cado de Conclusão de Curso;
- cópia autenticada da carteira de identidade pro�ssional;
- comprovante de anuidade 2016 do conselho de classe (COREN-SP);
- cópia do CPF;
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justi�cativa;
- cópia da Certidão de Casamento;
- cópia do PIS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do Certi�cado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do Poupa Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida no Fórum 
do município de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de �lhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- cópia da carteira de vacinação de �lhos 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 Piero�i, 391 – 2º piso – 
Centro – São Sebastião/SP, e estar devidamente fundamentado, constando o nome do 
candidato, a denominação do motivo do recurso, endereço e telefones para contato.
3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocor-
rência do fato gerador.

4) Disposições Finais:
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, 
segue normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo �nanceiro de inscrição para o 
candidato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases 
acima citadas.
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLT – Consti-
tuição 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, 17 de outubro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente

RETIFICAÇÃO

O extrato do Contrato Administrativo – 2016SECAD081, processo 60.687/16, 
PP. 024/16, publicado na edição 369, do dia 08.09.2016 �ca reti�cado, onde se lê 

“Leonardo Pena Pena Chiaradia” leia-se “Sérgio Martins Ferreira”.    

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 
61027/16 (DJ 018/16), com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e 
suas alterações, para locação do imóvel localizado à Rua Sebastião Silvestre Neves, 111, 
Centro – São Sebastião  – SP, destina-se ás instalações do Anexo do Fundo Social de 

Solidariedade.

São Sebastião, 14 de Outubro de 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINIST�ÇÃO.

EXT�TO DO CONT�TO ADMINIST�TIVO – 2016SEGUR085 – PROCES-
SO N.º 60.445 /16
Contratada: Luiz Carlos Soares Brito Mercearia – EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Aquisição de pão e leite para o 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: CV nº 024/16
Valor: R$ 25.850,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais); 
Data: 12.09.2016
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Luiz Carlos Soares Brito pela 
contratada. 

EXT�TO DO CONT�TO ADMINIST�TIVO – 2016SESAU087– PROCES-
SO N.º 60.816/16
Contratada: São Sebastião Serviços de Controle de Pragas LTDA- EPP
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Serviços de dedetização, descupinização e desratização em todas as unidades 
de saúde municipais, em atendimento a Secretaria de Saúde - SESAU.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV nº 037/16
Valor: R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais)
Data: 15.09.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Marcelo Kodaira pela contratada. 

EXT�TO DO CONT�TO ADMINIST�TIVO – 2016SECAD089 – PROCES-
SO N.º 60.985/16
Contratada: Topdata Processamento de Dados Ltda. - EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prestação de serviços de impressão de holerites e informes de rendimentos 
salariais dos servidores municipais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DL nº 1000/16
Valor: R$ 7.771,00 (sete mil e setecentos e setenta e um reais)
Data: 16.09.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Carlos Eduardo Fagundes pela 
contratada. 
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Obras de pavimentação na Topolândia  
estão em fase de conclusão

Trabalho será encerrado em breve

Serviços visam melhorar acessibilidade de vias públicas importantes na região 

Facilitar a acessibilidade de moradores em 
ruas essenciais de movimentação e, inclusive, de 
passagem de transporte público nos bairros da 
Topolândia e Itatinga, região central de São Se-
bastião. Essa é a proposta da Administração Mu-
nicipal com projeto de pavimentação de cinco 
vias públicas que está em fase de conclusão na 
região.

De acordo com informações da Diretoria de 
Obras da Prefeitura, os trabalhos foram iniciados 
há cerca de dois meses. O projeto é executado 
pela Ideal Terraplenagem Ltda, vencedora da To-

Foto: Luciano Vieira | PM
SS

mada de Preços nº 009/16 para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços 
de pavimentação. Constam do projeto, os servi-
ços de fresagem e recapeamento da avenida Pro-
fessor José Machado Rosa e as ruas Montes Cla-
ros e Antonio Pereira da Silva.

O projeto também inclui troca de solo e pavi-
mentação da rua Josefa Santana Neves e José Pa-
cini, sendo que as cinco vias públicas receberão 
sinalização horizontal. A via de acesso principal 
da Topolândia, a avenida Professor José Macha-
do Rosa, e a Rua Josefa Santana das Neves, que 

leva ao Terminal Rodoviário do Itatinga, já estão 
prontas, faltando apenas terminar a sinalização 
viária em parte da rua Josefa.

Também está sendo concluído o recapeamento 
da rua Antonio Pereira da Silva, onde fica insta-
lado o Centro de Saúde da Topolândia “Josiane 
Pereira de Jesus”. No prédio também funcionam 
o Centro Municipal de Infectologia (Cemin) e o 
Centro de Reabilitação Municipal. E, nesta sema-
na, foi iniciado o trabalho na rua Montes Claros. 
O programa também inclui a rua José Pacini, na 
Topolândia, outro local de grande movimentação.
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Anfiteatro recebe apresentação  
de Coro Adventista de BH 

Coral atraiu público que passeava na Rua da Praia na noite de sábado

O An�teatro do Complexo Turístico da Rua da 
Praia, no Centro Histórico da cidade, foi palco para 
apresentação do coro mineiro Joag, no sábado (15). 
O coro, formado por 33 vozes, existe há três anos, e 
aproveitou a vinda a São Sebastião para apresentar 
músicas autorais, além de outras já conhecidas. 

O regente, Danilo Cardoso dos Santos, conta que 
a equipe apresenta um repertório gospel, seja por tra-
balhos autorais ou de outros artistas. “Cantamos em 
inglês, português, e apesar de ter um repertório am-
plo também abrimos espaço para apresentar músicas 
nossas”, conta. Segundo ele, o trabalho do coro, tem 
in�uência de diversos estilos, como o black e o pop. 
“Não somos um coral de 45 vozes. Somos uma equipe 
um pouco menor, um coro, com cerca de 30 vozes, e 
transitamos por diversos estilos”, explica Danilo. 

Para o regente é uma honra e uma oportunidade fe-
liz de apresentar em São Sebastião. “Enfrentamos uma 
viagem de 12 horas, de Belo Horizonte até aqui. Valeu 
a pena!”, considera Danilo. 

Foto: Leonardo Rodrigues | PM
SS 
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1º Encontro Ufológico de São Sebastião enche Teatro Municipal 

Evento arrecadou alimentos para o Fundo Social Municipal 

Teatro ficou cheio com o evento que promete outras edições na cidade

O Teatro Municipal �cou cheio com o “1º Encon-
tro Ufológico de São Sebastião” no último sábado 
(15). Com o apoio da Prefeitura de São Sebastião, o 
evento foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisas 
Ufológicas (BURN – Brazilian UFO Research Ne-
twork).

O público foi atraído pelo assunto considerado 
intrigante, que teve exposição no evento com os te-
mas “O que é Ufologia?”; “OVNIs em ação no Lito-
ral Paulista” e “Arte Ufológica, Montagens e Fraudes”. 
De acordo com Alexandre Rodrigues, idealizador e 
organizador do evento, o objetivo foi levar realidade 
do estudo dos Objetos Voadores Não Identi�cados, 
os famosos OVNIs. 

“O assunto é tratado normalmente com precon-
ceito. Esperamos desmisti�car o tema, mostrando 
que é sério, e de conhecimento das forças armadas 
brasileiras”, explicou Rodrigues.

O evento também foi oportunidade para a soli-
dariedade. Isso porque os ingressos foram doações 
de alimentos não perecíveis, a serem destinados ao 
Fundo Social Municipal. Também foram sorteados 
livros, CDs e DVDs sobre o assunto.

Palestrantes
Os responsáveis pelas palestras, Edison Boaventu-

ra Junior e Josef David S. Prado, são pro�ssionais de 
diversas áreas de conhecimento, e dedicam tempo à 
investigação do fenômeno OVNI. 

Boaventura é pesquisador há 33 anos, fundador e 
atual presidente do GUG (Grupo Ufológico de Gua-
rujá) e diretor de pesquisa de campo da Burn. Josef 
David S. Prado é pesquisador de ufologia desde 1998 
e fundador e atual presidente da Rede Brasileira de 
Pesquisas Ufológicas (Burn). 

Banner: Leonardo Rodrigues/PM
SS

Cia Liber Pather participa do “Fet Festival Estudantil de Teatro” 
Trupe teatral sebastianense participa de festival em Caraguatatuba

Os integrantes da Cia Liber Pather, grupo de teatro 
de São Sebastião, estarão nesta terça-feira (18) em Ca-
raguatatuba onde participarão do “Fet Festival Estudan-
til de Teatro”, evento que acontece junto ao ‘Litoral em 
Cena’, ambos festivais considerados os mais importan-
tes da arte cênica do Litoral Norte.

São Sebastião foi selecionado com a peça “Cordéis”, 
dirigida por Caio Rocha e montada com textos de Liri-
nha, Teo Azevedo e Fernando Bonassi.

O espetáculo será encenado às 14h50 no Teatro Ma-
rio Covas, para onde o grupo segue com apoio da Fun-
dação Educacional e Cultural Deodato Santana/Sectur 
– Secretaria de Cultura e Turismo de São Sebastião.

Este festival é de ordem competitiva e concederá pre-
miações em dinheiro para os dois primeiros lugares, as-
sim como também prêmios de destaque para ator, atriz 
e direção.

O diretor Caio Rocha já participou deste festival em 
2004, quando ganhou o prêmio de melhor ator.


