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Extrato da Ordem de Compra – nº 30975 – Processo n.º 135COVID-19/2020
Extrato da Ordem de Compra – nº 31540– Processo n.º 166COVID-19/2020
Contratado: Hosp Ligth – Materiais Hospitalares e Elétricos Especiais LTDA.
Contratado: Cirúrgica São José LTDA.
CNPJ: 22.423.890/0001-87.
CNPJ: 55.309.074/0001-04.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de adaptador 22MM X 22MM para traqueia do ventilador mecânico para UTI Respiratória
Objeto: Aquisição de frasco para alimentação enteral 300ml para o Hospital de Clínicas de São Sebastião,
do Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de
Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 837,50 (Oitocentos e trinta e sete reais).
Valor: R$ 102,07 (Cento e dois reais e sete centavos).
Data: 24/06/2020.
Data: 03/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31233– Processo n.º 152COVID-19/2020
Contratado: Cirúrgica São José Ltda.
CNPJ: 55.309.074/0001-04.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 216,00 (Duzentos e dezesseis reais).
Data: 20/07/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31653– Processo n.º 167COVID-19/2020
Contratado: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
CNPJ: 67.729.178/0004-91.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 6.432,30 (Seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos).
Data: 05/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31355– Processo n.º 155COVID-19/2020
Contratado: CM Hospitalar Ltda.
CNPJ: 12.420.164/0003-19.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 3.750,12 (três mil, setecentos e cinquenta reais e doze centavos).
Data: 22/07/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31661– Processo n.º 168COVID-19/2020
Contratado: Medicamental Hospitalar Ltda.
CNPJ: 31.378.288/0001-66.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).
Data: 11/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31441– Processo n.º 160COVID-19/2020
Contratado: Crismed Comercial Hospitalar LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 2.502,50 (Dois mil e quinhentos e dois reais e cinquenta centavos).
Data: 27/07/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31682– Processo n.º 169COVID-19/2020
Contratado: C.M. Hospitalar Ltda.
CNPJ: 12.420.164/0001-57.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 128,00 (Cento e vinte oito reais).
Data: 12/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31465 – Processo n.º 161COVID-19/2020
Contratado: CM Hospitalar LTDA.
CNPJ: 12.420.164/0003-19.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 4.392,00 (Quatro mil, trezentos e noventa e dois reais).
Data: 28/07/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31618 – Processo n.º 170COVID-19/2020
Contratado: André Inácio Dos Santos ME.
CNPJ: 26.659.793/0001-49.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 1.950,00 (Hum mil, novecentos e cinquenta reais).
Data: 07/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31495– Processo n.º 163COVID-19/2020
Contratado: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos Hospitalares LTDA.
CNPJ: 11.206.099/0001-07.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 6.252,64 (seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Data: 29/07/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31773– Processo n.º 171COVID-19/2020
Contratado: Medicamental Hospitalar Ltda.
CNPJ: 31.378.288/0001-66.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 11.687,50 (Onze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Data: 18/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31308 – Processo n.º 164COVID-19/2020
Contratado: Cirúrgica São José Ltda.
CNPJ: 55.309.074/0001-04.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de seringa descartável 01ml com agulha para o Hospital de Clínicas de São Sebastião,
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de
Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 556,41 (Quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos).
Data: 17/07/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31452– Processo n.º 172COVID-19/2020
Contratado: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ES.
CNPJ: 22.423.890/0001-87.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de máscara de venturi com pipetas para o Hospital de Clínicas de São Sebastião,
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de
Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais).
Data: 28/07/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31510– Processo n.º 165COVID-19/2020
Contratado: Crismed Comercial Hospitalar LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).
Data: 30/07/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31733– Processo n.º 173COVID-19/2020
Contratado: Comercial Cirúrgica Rioclarense.
CNPJ: 67.729.178/0004-91.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de filtro bacteriológico para saída de ventiladores universal 99,99% para o Hospital de
Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e
Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 4.103,82 (quatro mil, cento e três reais e oitenta e dois centavos).
Data: 14/08/2020.
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Extrato da Ordem de Compra – nº 31761– Processo n.º 174COVID-19/2020
Extrato da Ordem de Compra – nº 31781 – Processo n.º 185COVID-19/2020
Contratado: Vidal Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda.
Contratado: Cirúrgica Fernandes.
CNPJ: 05.854.109/0001-00.
CNPJ: 61.418.042/0001-31.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de avental com manga para enfermagem 30g para o Hospital de Clínicas de São
Objeto: Aquisição de sistema fechado de aspiração 14fr para a UTI Respiratória do Hospital de Clínicas
Sebastião, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto
de São Sebastião.
Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 3.162,45 (Três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
Valor: R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais).
Data: 18/08/2020.
Data: 17/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31794 – Processo n.º 178COVID-19/2020
Contratado: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
CNPJ: 67.729.178/0004-91.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para UTI Respiratória do Hospital de Clínicas de São Sebastião.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).
Data: 19/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31845 – Processo n.º 187COVID-19/2020
Contratado: Supermed Com. e Imp. e Prod. Med. e Hospit. Ltda.
CNPJ: 11.206.099/0004-41.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para a UTI Respiratória do Hospital de Clínicas de São Sebastião.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 4.093,01 (Quatro mil, noventa e três reais e um centavo).
Data: 07/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31824 – Processo n.º 179COVID-19/2020
Contratado: Medicamental Hospitalar Ltda.
CNPJ: 31.378.288/0001-66.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 3.618,00 (Três mil, seiscentos e dezoito reais).
Data: 21/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31849 – Processo n.º 188COVID-19/2020
Contratado: CM Hospitalar Ltda.
CNPJ: 12.420.164/0003-19.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de tubo para coleta tampa roxa – edta 4,5ml para o Hospital de Clínicas de São
Sebastião, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto
Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 1.294,00 (Hum mil, duzentos e noventa e quatro reais).
Data: 24/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31828 – Processo n.º 180COVID-19/2020
Contratado: Medicamental Hospitalar Ltda.
CNPJ: 31.378.288/0001-66.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 975,00 (Novecentos e setenta e cinco reais).
Data: 21/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31865 – Processo n.º 189COVID-19/2020
Contratado: Unomed Com. Mat. Hospitalares Ltda ME.
CNPJ: 15.021.981/0001-20.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de máscara de proteção N-95 para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade
de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 1.995,00 (Hum mil, novecentos e noventa e cinco reais).
Data: 25/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31769 – Processo n.º 181COVID-19/2020
Contratado: Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda.
CNPJ: 11.206.099/0004-41.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 6.689,10 (Seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dez centavos).
Data: 18/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31869 – Processo n.º 190COVID-19/2020
Contratado: Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda.
CNPJ: 11.206.099/0004-41.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para a UTI Respiratória do Hospital de Clínicas de São Sebastião.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 8.473,50 (Oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
Data: 25/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31780 – Processo n.º 182COVID-19/2020
Contratado: Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda.
CNPJ: 11.206.099/0004-41.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de luva de vinil M cx c/ 100 – sem talco para o Hospital de Clínicas de São Sebastião,
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de
Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 2.203,20 (Dois mil, duzentos e três reais e vinte centavos).
Data: 18/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31853 – Processo n.º 183COVID-19/2020
Contratado: Vidal Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda.
CNPJ: 05.854.109/0001-00.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de avental com manga para enfermagem 30gr para o Hospital de Clínicas de São
Sebastião, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto
Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 20.500,00 (Vinte mil e quinhentos reais).
Data: 24/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31862 – Processo n.º 184COVID-19/2020
Contratado: Quality Medical Comercio e Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ: 07.118.264/0001-93.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 11.000,00 (Onze mil reais).
Data: 25/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31893 – Processo n.º 191COVID-19/2020
Contratado: Medicamental Hospitalar Ltda.
CNPJ: 31.378.288/0001-66.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 3.210,00 (Três mil, duzentos e dez reais).
Data: 27/08/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 31490 – Processo n.º 192COVID-19/2020
Contratado: M.E. Sousa Materiais Cirurg. Hospitalares - ME.
CNPJ: 12.094.248/0001-48.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de máscara com reservatório de oxigênio adulto e infantil para o Hospital de Clínicas de
São Sebastião, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto
Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 1.117,80 (Hum mil, cento e dezessete reais e oitenta centavos).
Data: 29/07/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 2020SESAU92 – PROCESSO N.º 60.911/2020
CONTRATADA: M M SA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O HOSPITAL
DE BOIÇUCANGA
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGÃO 40/2020
VALOR: R$ 36.503,00 (TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS)
DATA: 24/08/2020
ASSINAM: FELIPE AUGUSTO PELO MUNICÍPIO E MILTON MOREIRA DE SA PELA CONTRATADA.
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D E C R E T O Nº 7917/2020
16.2.1
A não apresentação da documentação, bem como a apresentação em desconformidade
“Dispõe sobre a extensão do Estado de Calamidade Pública no Município de São Sebastião”
com o ANEXO III ensejará a desclassificação automática do candidato e convocação do
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições
próximo classificado.
que lhe são conferidas por Lei,
16.3 EXAME MÉDICO OCUPACIONAL DE ADMISSÃO – cumprida a etapa de Apresentação da
CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 13.979, de
Documentação de admissão o candidato será encaminhado, por meio de formulário específico
06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
emitido por esta Fundação, para realização de Exame Médico Ocupacional de Admissão em
pública de importância internacional decorrente do COVID – 19 (Novo Coronavírus);
clínica conveniada com a entidade.
CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo,
16.3.1
O Exame, composto por avaliação clínica e exames complementares, tem caráter
referente às medidas preventivas de combate ao COVID – 19 (Novo Coronavírus), de acordo com o
Eliminatório, estando eliminado o candidato que, no exame, for considerado INAPTO pelo
Decreto Estadual nº 65.170, de 4 de setembro de 2020, que estende a quarentena até 19 de setembro
médico do trabalho.
de 2020,
16.3.2
A não realização do exame, no todo ou em parte dele, no prazo estipulado no formulário de
D E C R E T A:
encaminhamento, ensejará a desclassificação do candidato e convocação do próximo
Artigo 1° - Estende o Estado de Calamidade Pública até o dia 19 de setembro de 2020,
candidato classificado.
como medida necessária ao enfretamento da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) no município
IV – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
de São Sebastião.
17. Em razão do caráter emergencial da contratação, para início imediato nas Unidades de Saúde, os
Artigo 2º - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
candidatos serão avaliados por meio dos documentos apresentados na fase de inscrição, sendo
momento.
classificados pelo critério de maior tempo de experiência na função com preferência em saúde
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor em 7 de setembro de 2020.
ocupacional.
São Sebastião, 08 de setembro de 2020.
18. Serão classificados, em ordem decrescente, os candidatos que comprovem, por meio da
FELIPE AUGUSTO
documentação solicitada, maior tempo de atuação na função com preferência em saúde ocupacional,
Prefeito
sendo considerado, para a classificação, os anos, meses e dias devidamente comprovados.
19. A avaliação da documentação será realizada pela Diretoria Técnica responsável.
V – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
20. Os casos de empate, à critério da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, serão decididos
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO
observada a necessidade e conveniência do serviço.
DETERMINADO Nº 20/2020-FSPSS
VI – DOS RECURSOS
O Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições,
21. Será admitido recurso contra o certame e todas as suas fases de acordo com a legislação pertinente,
tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Municipal Nº 168/2013 e suas alterações; a Lei
entretanto os recursos não terão efeito suspensivo.
Complementar Municipal Nº 198/2015; a Lei Federal Nº 13.979/2020, assim como os Decretos Municipais
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS
Nºs.: 7707/2020, 7708/2020 e 7709/2020, faz saber que será realizado PROCESSO DE
22. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo seletivo contidas nos
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO,
Comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados ou fornecidos diretamente ao candidato.
para profissional no cargo de PSICÓLOGO, para lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
23. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e
SÃO SEBASTIÃO, pelo período de 06 (seis) meses, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei
comunicados referentes a este processo seletivo no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião,
Complementar nº 168/2013 e alterações; Artigo 3º e seu parágrafo único da Lei Complementar Nº
disponível no endereço eletrônico: www.saosebastiao.sp.gov.br, no site da Fundação de Saúde
198/2015, e Artigo 5º, parágrafo único do Decreto Nº 7709/2020, para preenchimento imediato de 01 (uma)
Pública de São Sebastião, disponível no endereço eletrônico: fspss.org.br e no Diário Oficial Eletrônico
vaga em razão da adoção de medidas temporárias e emergenciais de saúde púbica no enfrentamento e
Municipal.
prevenção de contágio, avaliação, diagnóstico, encaminhamentos e tratamentos dos sintomas causados
24. Este Processo Seletivo Emergencial restringe-se à contratação para a necessidade descrita em sua
pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), tendo em vista a pandemia declarada pela Organização Mundial de
justificativa e terá validade de 06 (seis) meses ou enquanto mantida a condição de emergência em
Saúde - OMS.
saúde, declarada por meio de Ato do Poder Executivo.
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
25. Dada a especificidade da contratação, a convocação dos candidatos será realizada de acordo com a
1. O presente processo seletivo emergencial será regido pelas disposições contidas na Lei
necessidade do serviço podendo ser convocado número maior que a quantidade de vagas ofertadas,
Complementar nº 168/2013 e suas alterações, Lei Complementar Municipal Nº 198/2015, e pelas regras
no prazo de validade do processo, observada a ordem de classificação.
deste edital.
26. Os candidatos serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e suas
2. O processo seletivo será realizado no município de São Sebastião/SP e a(s) vaga(s) disponíveis são
normativas serão consignadas em instrumento de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, de
para atuação nesta cidade.
acordo com as normativas legais trabalhistas, da entidade, e em acordo com o Regulamento de
3. As informações sobre quantidade de vagas, requisitos mínimos, atribuições, critérios de classificação,
Normas e Condutas de Recursos Humanos da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião.
salário base, benefícios e jornada de trabalho estão dispostas no ANEXO I deste edital.
27. O Presidente da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, no uso de suas atribuições poderá, a
II – DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
seu critério e em atendimento à conveniência e interesse público, antes da publicação do resultado
4. As inscrições serão realizadas nos dias úteis no período de 08 de setembro de 2020 a 10 de
final, suspender, revogar ou invalidar o Processo Seletivo Emergencial, não assistindo aos candidatos
setembro de 2020 das 9h às 16h, nas modalidades presencial e por e-mail.
direito à reclamação de qualquer natureza.
5. ATENÇÃO: Tendo em vista as ações de prevenção contra o COVID-19 e a importância de se
28. O resultado do processo seletivo será publicado pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião,
evitar aglomerações, primando pelo isolamento, ORIENTAMOS que as inscrições sejam realizadas
nos meios descritos no item 23 deste edital, contendo os nomes dos candidatos aprovados e
por e-mail, nos moldes do item 8 e seus subitens. A equipe da Fundação de Saúde estará de
classificados, por cargo, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.
prontidão para receber todas as inscrições.
29. Em qualquer fase deste Processo Seletivo Emergencial, é responsabilidade única e exclusiva do
6. As inscrições presenciais devem ser feitas na Sede da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
candidato comunicar a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião qualquer alteração de endereço
– FSPSS, estabelecida à Avenida Dr. Altino Arantes, 284 – Centro – São Sebastião/SP.
e telefone, através de formulário protocolado no Setor de Recursos Humanos da entidade.
7. Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – ANEXO
30. O candidato, por ocasião da sua contratação, declarará sua condição relativa à acumulação de cargos
II, e entregar cópia dos seguintes documentos: CÉDULA DE IDENTIDADE, CPF, PIS OU PASEP,
públicos e declara estar ciente de que a acumulação ilegal de cargos é crime e enseja a
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE EXIGIDO PARA EXERCÍCIO DO CARGO (conforme descrito
desclassificação e/ou a rescisão do contrato de trabalho.
nos requisitos do anexo I deste edital), REGISTRO ATIVO NO RESPECTIVO CONSELHO DE
31. O candidato poderá se inscrever para mais de uma vaga sendo que sua admissão para os dois ou
CLASSE, CURRÍCULO, COMPROVANTES DE EXPERIÊNCIA NA ÀREA (comprovada por meio de
mais empregos está condicionada ao atendimento à Constituição Federal, quanto a acumulação legal
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e/ou contratos de trabalho, conforme critérios do
de cargos, prevista em seu Artigo 37, inciso XVI e demais normativas relativas à matéria. Em havendo
Item IV - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO deste Edital) E COMPROVANTE DE
acumulação ilegal, o candidato deverá optar pelo emprego ou pelos empregos que atendam regra
RESIDÊNCIA.
legal.
7.1 Todos os documentos deverão ser entregues em cópia autenticada ou mediante apresentação
32. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas
dos originais para conferência e validação.
no decorrer desse processo seletivo, mesmo que só verificada posteriormente, inclusive após a
8. Serão aceitas inscrições encaminhadas via e-mail desde que a mensagem chegue ao e-mail da
entrada em exercício no cargo eliminará o candidato, anulando-se todos nos atos e efeitos decorrentes
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião até a data e horário limite para inscrições bem como sejam
de sua inscrição.
encaminhados todos os documentos descritos no item 7.
33. Os candidatos poderão obter informações relativas a este Processo Seletivo na Sede da Fundação de
8.1 O endereço de e-mail é: inscricao.fspss@gmail.com. O candidato receberá um e-mail resposta
Saúde Pública de São Sebastião ou pelos telefones 12 3892-1084 e 3892-1178 – Setor de Recursos
confirmando a inscrição. Caso não receba deve entrar em contato com a Fundação de Saúde
Humanos.
Pública de São Sebastião – FSPSS para confirmar o recebimento e efetivação da inscrição,
34. Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria da Fundação de Saúde Pública de São
pelos telefones 12 3892-1084 ou 3892-1178.
Sebastião/SP.
8.2 O assunto do e-mail deve conter: Inscrição Processo Seletivo Emergencial Nº _____ Ano
35. São requisitos básicos exigidos para a contratação:
________.
35.1 Ter sido aprovado no processo seletivo;
8.3 Os documentos enviados por e-mail, em forma de anexo, deverão ser digitalizados e
35.2 Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato brasileiro,
encaminhados em formato PDF, colorido e legível juntamente com a Ficha de Inscrição - do
do sexo masculino, até 45 (quarenta e cinco) anos;
ANEXO II, por meio da qual o candidato declara a veracidade e autenticidade dos documentos
35.3 Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, estabelecido neste edital;
enviados e compromete-se a entregar, no ato da convocação, os documentos originais para
35.4 Ter aptidão física para o exercício das atribuições do posto de trabalho;
conferência e validação.
35.5 Cumprir as determinações deste edital;
9. O envio de documentos via E-mail, sem o atendimento às especificações dos itens 8 invalidará a
35.6 Ter registro ativo no órgão de classe profissional, quando necessário ao exercício profissional.
inscrição do candidato.
36. Não poderão ser contratados, ainda que exista compatibilidade de carga horária, os seguintes casos:
10. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.
36.1 Aquele que possuir cargo, emprego ou função pública, exceto os permitidos na Constituição
11. Durante a realização da inscrição, será avaliado por funcionário da Fundação de Saúde Pública de
Federal;
São Sebastião, se o candidato preenche os requisitos exigidos para o cargo, mediante verificação da
36.2 O ocupante de cargo em comissão ou estar em exercício de função gratificada em órgãos ou
documentação apresentada, dispondo a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião do direito de
entidades públicas;
excluir do processo seletivo aquele que não preencher os requisitos exigidos.
36.3 O candidato que, no caso de acumulação lítica de cargos, tenha mantido contrato de trabalho
12. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
por prazo determinado com a FSPSS nos últimos 06 (seis) meses;
dispondo a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião do direito de excluir do processo seletivo
36.4 O colaborador de empresa terceirizada que atue dentro da entidade.
aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível e/ou não assiná-lo.
37. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
13. Não serão aceitas solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste
ANEXO I – INFORMAÇÕES DA VAGA
Edital.
ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO
14. A Fase de Inscrição terá caráter Eliminatório.
ANEXO III – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - FASE ADMISSÃO
15. O Comprovante de inscrição autenticado pelo funcionário responsável pelo recebimento, bem como a
ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO
confirmação de recebimento, se a inscrição for realizada por e-mail, deverá ser mantido em poder do
São Sebastião, 08 de setembro de 2020.
candidato.
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO
III – DO PROCESSO SELETIVO
Diretor Presidente
16. O Processo de Recrutamento e Seleção Emergencial para Contratação por Prazo Determinado
compreenderá as seguintes etapas e fases:
16.1 INSCRIÇÃO – realizada nos termos do Item II – DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO
SELETIVO, deste edital.
16.2 APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE ADMISSÃO – publicada a classificação e
convocação, o candidato convocado deverá se apresentar no prazo estipulado no edital de
convocação para apresentação da documentação de admissão, descrita no ANEXO III deste
Edital.
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ANEXO I
INFORMAÇÕES DA VAGA
CARGO

Psicólogo

QUANTIDADE DE VAGAS

REQUISITOS MÍNIMOS

CRITÉRIOS
CLASSIFICAÇÃO

01 (uma)

Ensino Superior Completo em
Psicologia e registro no respectivo
Conselho de Classe – CRP-SP

Maior tempo de experiência na
função com preferência em
saúde ocupacional, comprovado
nos moldes do item II deste
edital

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

DE

REMUNERAÇÃO

BENEFÍCIOS

JORNADA
TRABALHO

Salário Base
R$ 3.787,39

Cesta Básica R$ 220,00

40 Horas semanais

DE

Compreende os empregos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo da Psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica,
educacional e do trabalho. Atribuições típicas: Quando na área da Psicologia da Saúde: Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou
problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; Desenvolver
trabalhos psicoterapêuticos, a fim de restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; Articular-se com equipe multidisciplinar, para
elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e
empregando técnicas psicológicas adequadas, para tratamento terapêutico; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes,
preparando-os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades, e de alterações comportamentais; Reunir informações a respeito de pacientes,
levantando dados
psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; Quando na área da Psicologia do Trabalho: Exercer
atividades relacionadas com treinamento de pessoal, participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas; Participar do processo de
seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise
ocupacional, estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao Quadro
de Pessoal; Realizar pesquisas nas diversas unidades de Saúde, visando a identificação das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas
psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes; Estudar e propor soluções para a melhoria de condições
ambientais, materiais e locais do trabalho; Apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da aprendizagem
no trabalho e controle do seu rendimento; Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por diminuição da capacidade
de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relações empregatícias; Receber, orientar e desenvolver projetos de capacitação em serviço para os servidores
recém ingressos, acompanhando a sua integração à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho; Esclarecer e orientar os funcionários da Instituição sobre
legislação trabalhista, normas e decisões da administração da Fundação; Quando na área da Psicologia Educacional: Aplicar técnicas e princípios psicológicos
apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia; Proceder ou providenciar
a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia
da personalidade e no psicodiagnóstico; Efetuar, com os especialistas de educação, estudos voltados para os sistemas de motivação da aprendizagem, métodos
de capacitação, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas das diferenças individuais, para auxiliar
na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender às necessidades individuais; Analisar as características de indivíduos supra e
infradotados, utilizando métodos de observação e experiências, para recomendar programas especiais de ensino compostos de
currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência; Participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de
sondagem de aptidões e outros meios, a fim de contribuir para a futura adequação do indivíduo ao trabalho e sua consequente autorrealização; Identificar a
existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos
psicológicos, para aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas;
Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino pública e das creches municipais, auxiliando na solução de problemas de ordem psicológica
surgidos com alunos; atribuições comuns a todas as áreas: Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; Participar
das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para
o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades de Saúde e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à Fundação
de Saúde; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. Outras atribuições relativas à profissão definidas por Lei própria, pelo
conselho ou órgão representativo da classe e que estejam em consonância com o serviço público
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:
CPF:
DN:
Telefones e celulares para contato:
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Desejo inscrever-me para o cargo de:
Processo de Recrutamento e Seleção Nº:
Inscrição realizada via:

RG:
Escolaridade:

Cidade:

Declaro que preencho os requisitos mínimos para o cargo deste
Processo de Recrutamento e Seleção:
Documentos apresentados:

Estado:

Presencial ( ) Via e-mail: (
) Correspondência ( )
SIM ( )

NÃO ( )

SIM ( )

NÃO ( )

SIM ( )

NÃO ( )

SIM ( )

NÃO ( )

Relacione, um a um, os documentos apresentados junto à esta Ficha de Inscrição

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras.
Para inscrição realizada via e-mail: declaro a veracidade e
autenticidade dos documentos enviados por e-mail e comprometome a fornecê-los, nos termos do edital de abertura deste processo,
em seus originais, antes da realização da prova.
Declaro estar ciente das informações e condições do processo,
prestados no edital de abertura, aceitando-os em sua integralidade.
________________________________________
Assinatura do Candidato

_____ / _____ / __________
.
Data da Inscrição

PARA USO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
O candidato apresentou os documentos solicitados no item 6 do
Edital de Abertura do Processo de Recrutamento e Seleção
Simplificado para Contratação por prazo determinado?
Obs:
Data e Horário da inscrição:

SIM ( )

NÃO ( )

_____ / _____ / __________
às ____ : ____ .
Funcionário responsável pelo recebimento da inscrição:
Assinatura:

ANEXO III
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – FASE ADMISSÃO
Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG
b) Comprovante de Escolaridade
c) Carteira de Identidade Profissional
Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
Cópia simples:
e) CPF
f) PIS/PASEP
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino)
h) Título de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação
i) Certidão de casamento/nascimento
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) CPF dos dependentes legais (filhos, cônjuge, pais, outros)
n) Comprovante da anuidade de 2020 do conselho de classe para os cargos de nível superior (CRM-SP,
COREN-SP, CRO-SP, etc)
o) 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)
p) Currículo atualizado
q) 2 (uma) fotos 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

ANEXO IV
CRONOGRAMA PREVISTO
Período de Inscrições:

De 08 de setembro a 10 de setembro de 2020

Divulgação da Classificação

11 de setembro de 2020

Convocação

11 de setembro de 2020

Data
de
Apresentação
Documentação
da
Fase
Admissão:

da
de

14 de setembro de 2020

Realização do Exame Médico
Ocupacional de Admissão:

15 de setembro de 2020

Integração e Início do Exercício:

16 de setembro de 2020

