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Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEESP122 – Processo n.º 
60.688/16

Contratada: DJC Construção e Reforma em Geral Ltda. - ME
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prestação dos serviços de reforma da área de lazer do Itatinga, com 

fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 02 (dois) meses
Modalidade: Convite nº 030/16
Valor: R$ 114.366,37 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta e seis reais e 

trinta e sete centavos)
Data: 18.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Jairo Rodrigues Araujo 

pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SESAU120 – Processo n.º 
61.088/16

Contratada: Brunisa Comércio e Serviços para Trânsito e Transportes Ltda. 
- ME

Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Fornecimento de veículo.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: Pregão Presencial nº 043/16
Valor: R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais)
Data: 17.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Alberto Fernando Fonto-

lan pela contratada.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO – ESTAGIÁRIOS 2015
Nº 001/2015

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, 
APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO PARA COMPARECEREM AO 
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, SITO RUA: PREF. JOÃO CUPERTI-
NO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS 07 E 08/12/2016, DAS 9h ÀS 
17h, MUNIDOS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: XEROX DO RG., CPF., 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DECLARAÇÃO DE MATRICULA 
ATUALIZADA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE A 
ADMISSÃO.

Direito
Classificação:
07) Jéssica Santos de Oliveira

Administração
Classificação:
04) Hugo Santana da Costa
05) Luciene da Silva Lima
06) Nicolas Hugo de M. Oliveira
07) Eliane Bitencourt dos Reis
08) Érica Cristina de Oliveira Faustino

ESCLARECEMOS QUE O NÃO COMPARECIMENTO DENTRO DO 
PRAZO ACIMA ESTIPULADO IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA 

FORMAL DA ADMISSÃO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS NESTA 
PREFEITURA.

Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Administração
06 de Dezembro de 2016.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL  
Conselho Curador e Fiscal 

A COMISSÃO ORGANIZADORA, EXAMINADORA E DELIBERATIVA 
DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO CURADOR, PARA COM-
POR O BIÊNIO 2017/2018, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES, DIVULGA 
O RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO CURADOR 
E FISCAL, REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO QUA-
DRO PERMANENTE DA FUNDAÇÃO.

Candidatos para o Conselho Curador
Total de Votos apurados: 149 (Lista de Presença)

Felipe Moniz – 58 Votos – ELEITO

Alberi José Thomaz de Souza Junior – 29 Votos
Ariadne Eleonora Trombert da Silveira – 28 Votos
Daniele Monique de Freitas Sales Neiva – 13 Votos
Andréa de Oliveira Santos – 05 Votos
Rodrigo dos Santos Pacheco – 05 Votos
Juliana Oliveira dos Santos – 05 Votos
Debora da Silva – 04 Votos

Brancos – 02 Votos

Candidatos para o Conselho Fiscal
Total de Votos Apurados: 149 (Lista de Presença)

Ana Paula Rodrigues – 64 Votos ELEITO – Membro Titular
Daniele Monique de Freitas Sales Neiva – 58 Votos ELEITO – Membro Su-

plente

Brancos – 27 Votos

São Sebastião, 06 de dezembro de 2016.

Fernanda Moura
Presidente 
Matrícula nº 313-1

Priscila Camilo Toledo 
Membro 
Matrícula nº 193-7

Vanessa da Silva Antonio
Membro 
Matrícula nº 298-4

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Lei Complementar nº 168/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 104
CONCURSO PÚBLICO 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SE-
BASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Fi-
nal e Classificação dos aprovados no Concurso Público aberto pelo EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2014, de 17 de ABRIL DE 2014, publi-
cado 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 Sebas-
tião, conforme anexo I: 

Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: 
Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 08 (quinta-fei-
ra) e 09 (sexta-feira) de dezembro 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 certificado de especialização da área que concorre 

ou Certificado de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos 
no Edital de abertura para cada cargo)

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 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 firma reconhecida com po-
deres específicos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habi-
litado, 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 estive-
rem 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 determina-
dos será  automaticamente ELIMINADO do concurso.

Art. 5º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orienta-
dos e resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 

São Sebastião, 07 de dezembro de 2016.

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

ANEXO I 
Auxiliar Administrativo
96 MAA 508735 JÉSSICA FARIA TEIXEIRA ROSA

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 Esta-

do _______________________________, no qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.
(     ) 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 Esta-

do_______________________________, relativo a CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):______________________________________________________________________________.

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 responsabili-
dade 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
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Os estudantes universitários aprovados no processo seletivo para atuarem como 
estagiários na Prefeitura de São Sebastião nas áreas de Direito e Administração, são 
convocados pelo DRH (Departamento de Recursos Humanos) para comparece-
rem ao órgão visando o ingresso no quadro funcional da Administração.

Para tanto, os seis convocados deverão comparecer ao departamento nesta quar-
ta e quinta-feira (dias 7 e 8), das 9h às 17h, munidos de cópias dos seguintes docu-
mentos: RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matricula atualizada.

Vale lembrar que o não comparecimento dentro do prazo acima estipulado im-
plicará na desistência formal da admissão ao quadro de estagiários na Prefeitura.

Convocados
Direito
Jéssica Santos de Oliveira
Administração
Hugo Santana da Costa
 Luciene da Silva Lima
Nicolas Hugo de M. Oliveira
Eliane Bitencourt dos Reis
Érica Cristina de Oliveira Faustino
Serviço: O DRH fica João Cupertino dos Santos, 218, Centro. Outras informa-

ções pelo telefone (12) 3891-2168.

O DRH fica João Cupertino dos Santos, 218, Centro

Prefeitura convoca estagiários aprovados 
no processo seletivo

Os universitários devem comparecer ao DRH munidos de documentos para admissão



SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 403 - 07 de Dezembro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

4



SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 403 - 07 de Dezembro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

5



SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 403 - 07 de Dezembro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

6



SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 403 - 07 de Dezembro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

7

Alunos dos 6º anos da E.M. Professora Sebastiana Costa Bittencourt assis-
tiram aos trabalhos finais do projeto e elogiaram a iniciativa

O último "Papo Sobre Saúde" deste ano, promovido pela Secretaria de Edu-
cação (Seduc) de São Sebastião, envolveu todos os estudantes dos  6º anos da 
E.M. Professora Sebastiana Costa Bittencourt, em Barra do Una, na Costa Sul 
do município.

Apresentado pela professora Débora Puertas, os trabalhos englobaram 
palestras sobre Higiene Corporal, Mudanças do corpo, Autoconhecimento, 
Mudanças de Atitudes, Valorização dos estudos, Gravidez na Adolescência 
e Planejamento de vida. “É muito gratificante apresentar esse trabalho. Cada 
vez que um ano se encerra, tenho a sensação de missão cumprida, pois todos 
os propósitos do projeto são alcançados”, disse. “Conversar com os alunos so-
bre os assuntos relacionados à Saúde é sempre de máxima importância. Eles 
necessitam, demais, das informações que levamos ao seu conhecimento”, fri-
sou a educadora.

Aluna Hevilly Bahia Martins, 11, do 6º Ano A, disse ter achado interessante 
a iniciativa da Seduc. “Gostei demais. Faz a gente pensar, refletir mesmo. Tem 

gente que já está querendo ser alguma coisa que ainda não é! Para cada coisa 
tem o tempo certo”, observou. Sua colega de classe, Luziane dos Reis Batista, 
11, também elogiou o projeto. “Achei muito bom, temos que pensar assim: 
ninguém pode tocar no seu corpo! Temos que ficar espertas, pensar no nosso 
futuro! Essa palestra foi mesmo uma dica pra nós”, comentou.

“Papo Saúde” encerra 2016 com palestras 
em Barra do Una

Estudantes prestam atenção às palestras ministradas por Débora Puertas
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O Natal já chegou ao Observatório Ambiental do Complexo Turístico da 
Rua da Praia, no Centro Histórico de São Sebastião. Isto porque a equipe que 
atua nele trabalhou em toda decoração natalina usando materiais recicláveis e 
naturais.

Segundo a bióloga Christiane Cruz, chefe da Divisão de Educação Ambien-
tal da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), entre as artes estão o Papai Noel 
e a árvore de Natal. “O Papai Noel, foi produzido com galão de água de 20l 
com prazo de validade vencido, papel já utilizado, retalhos de TNT, meia calça 
desfiada, manta acrílica e um gorro utilizado por vários anos; a sua cadeira foi  
confeccionada com garrafas PET pós uso e para a tradicional árvore de Natal, 
utilizamos galho seco, tampinhas de garrafa, copinhos já utilizados, rolhas, fo-
lhas secas, galhinhos e muita imaginação”, descreveu Christiane.

No clima natalino, o Observatório Ambiental é um convite à imaginação 
aberto a moradores e visitantes. “Além de  prestigiarem a decoração, nossos 

Natal chega e já alegra o ambiente com sua magia

Observatório Ambiental recebe 
decoração de Natal

A arte que encanta crianças, como o Papai Noel, foi feita por equipes da Semam, 
Seadre, Sesau com materiais recicláveis

convidados podem conhecer todo o espaço lúdico e educativo dedicado à Edu-
cação Ambiental”, observou a bióloga.

O trabalho da decoração contou não com duas, mas com muitas outras mãos 
envolvendo servidores, também, das Secretarias das Administrações Regionais 
e da Saúde. “Nós, Sérgio, Paulo Galeano e eu, biólogos da Semam, e  Raquel 
Lima Seadre, contamos ainda com a colaboração das gentes de Endemias Anie-
le Vieira e Cleonilda Floriza, da Sesau,  para fazermos a decoração,  uma vez que 
compartilhamos algumas atividades educacionais no local”, acrescentou Chris-
tiane Cruz. “E nós todos desejamos a todos Boas Festas e um Ano Novo repleto 
de amor, respeito entre as pessoas, gentileza, solidariedade e todos os sentimen-
tos positivos para uma vida em harmonia”, concluiu a bióloga.

Serviço: A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
11h30h e das 14h às 16h30. O prédio fica instalado próximo às quadras espor-
tivas do Complexo Turístico.


