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3.5 - Não será cobrada taxa de inscrição para a participa-
ção neste Processo Seletivo Simplificado;

4 - Serão contabilizados para efeito de pontuação somente 
as documentações necessárias transmitidas pela internet que 
esteja dentro das especificações contidas no Capítulo VII 
deste edital.

5 - Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 
17/03/2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar 
a inclusão e uso do “nome social” para tratamento, mediante 
o preenchimento de campo disponível na própria ficha de 
inscrição.

6 - Os documentos apresentados deverão estar em perfei-
tas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza;

7 - Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros 
documentos diferentes dos definidos, inclusive carteiras fun-
cionais;

8 - Não serão recebidas inscrições por via postal ou fax e 
nem fora do prazo previsto neste edital.

V - DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICI-
ÊNCIA

1 - Serão reservados 5% das vagas para candidatos 
com deficiência nos termos da Lei Complementar nº 683 
de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 932 de 
08/11/2002, bem como Decreto nº 59.591 de 14/10/2013, 
desde que o número de vagas atinja o percentual estabelecido.

2 - O candidato com deficiência deverá declarar na Ficha 
de Inscrição o tipo de deficiência, devendo ainda:

2.1 - Apresentar, no ato da contratação, original e cópia, 
a qual ficará retida na unidade, de laudo médico atestando 
o tipo de deficiência e o grau, com expressa referência ao 
Código Internacional de Doenças – CID 10, citação do nome 
do candidato carimbo indicando o nome, número do CRM e a 
assinatura do médico responsável por sua emissão;

2.1.1 - A validade do laudo médico a que se refere o 
subitem anterior, será de até 24 (vinte e quatro) meses ante-
riores à inscrição quando a deficiência for permanente ou de 
longa duração e de 12 (doze) meses anteriores à inscrição nas 
demais situações.

3 - O candidato com deficiência deverá avaliar sua con-
dição de participação no certame, com base nas atribuições 
elencadas no anexo IV deste edital;

3.1 - Conforme estipulado no item “6” do Capítulo XI 
deste edital, a contratação fica condicionada ao resultado do 
laudo da inspeção de saúde. Caso seja verificada a incom-
patibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo 
postulado, o candidato será eliminado do Processo Seletivo 
Simplificado.

4 - As pessoas com deficiência participarão do certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere à avaliação, aos critérios de aprovação.

5 - O candidato que não preencher os campos da ficha 
de inscrição, reservado ao candidato com deficiência, terá 
exaurido seus direitos especiais relativos à deficiência com 
relação ao Processo Seletivo Simplificado, seja qual for o 
motivo alegado.

6 - O candidato com deficiência que não realizar a ins-
crição conforme as instruções constantes deste Capítulo não 
poderá impetrar recurso em favor de sua condição.

7 - O candidato com deficiência, se classificado na forma 
deste Capítulo, além de figurar na lista de classificação geral 
com todos os candidatos, terá seu nome constante da lista 
específica de candidatos com deficiência e será convocado 
nos termos do Artigo 7º do Decreto nº 59.591, de 14/10/2013.

VI - DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA PARA 
PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS

1 - O candidato preto, pardo ou indígena poderá fazer 
uso do sistema de pontuação diferenciada, nos termos da 
Lei Complementar nº 1.259, de 15/01/2015 e do Decreto nº 
63.979, de 19/12/2018.

2 - Para fazer jus à pontuação diferenciada, o candidato 
deve, no ato de inscrição do processo seletivo simplificado, 
cumulativamente:

2.1 - declarar-se preto, pardo ou indígena;
2.2 - declarar, sob as penas da lei, que não foi eliminado 

de concurso público ou processo seletivo no âmbito do Estado 
de São Paulo, nem teve anulado ato de nomeação ou admissão, 
em decorrência da falsidade da autodeclaração, nos termos do 
disposto no parágrafo único, do artigo 4º, da Lei Complemen-
tar nº 1.259, de 15 de janeiro de 2015; e

2.3 - manifestar interesse em utilizar a pontuação dife-
renciada.

3 - Durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de 
Inscrição, o candidato preto, pardo ou indígena, que pretenda 
fazer uso das prerrogativas que lhes são conferidas pela legis-
lação, deverá marcar a opção de que deseja se beneficiar do 
sistema de pontuação diferenciada.

3.1 - É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção 
e o preenchimento no Formulário Eletrônico de Inscrição que 
deseja se beneficiar do sistema de pontuação diferenciada.

4 - É permitido ao candidato preto, pardo ou indígena 
manifestar que não deseja se beneficiar do sistema de pon-
tuação diferenciada, para tanto terá seus direitos exauridos 
quanto à sua utilização, submetendo-se às regras gerais esta-
belecidas no edital do certame, e não poderá impetrar recurso 
em razão desta opção, seja qual for o motivo alegado.

5 - A veracidade da declaração de que trata o subitem 
“2.1” deste Capítulo será objeto de verificação por parte da 
Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado e, 
constatada a falsidade da autodeclaração, o candidato será eli-
minado do certame, conforme previsto no artigo 4º, parágrafo 
único, da Lei Complementar nº 1.259, de 15 de janeiro de 2015;

5.1 - Os candidatos autodeclarados pretos ou pardos, 
que optaram por participar do processo seletivo simplificado 
pelo sistema de pontuação diferenciada, terão sua fenotipia 
(aparência) verificada no momento da contratação de modo 
a ser confirmado a autodeclaração firmada pelo candidato no 
ato de inscrição;

5.1.1 - Somente os candidatos classificados no processo 
seletivo simplificado e que foram beneficiados pelo sistema 
de pontuação diferenciada terão sua fenotipia (aparência) 
averiguada.

5.2 - Para aferição da veracidade da autoclassificação de 
candidatos pretos e pardos será verificada a fenotipia (apa-
rência) e, caso subsistam dúvidas, será então considerado o 
critério da ascendência;

5.2.1 - Para isso, o candidato deverá levar no ato da 
contratação, documento idôneo, com foto, de pelo menos um 
de seus genitores, em que seja possível a verificação do preen-
chimento do requisito previsto para habilitação ao sistema de 
pontuação diferenciada.

5.3 - Para verificação da veracidade da autoclassificação 
do candidato indígena será exigido o Registro Administrativo 
de Nascimento do Índio – Rani próprio ou, na ausência deste, 
o Registro Administrativo de Nascimento de Índio – Rani de um 
de seus genitores, no momento da contratação;

5.4 - Compete à Comissão Especial de Contratação por 
Tempo Determinado decidir, em juízo de retratação, com o 
auxílio da Coordenação de Políticas para a População Negra 
e Indígena, quando for o caso, os pedidos de reconsideração 
interpostos por candidatos contra a decisão que constatar a 
falsidade da autodeclaração.

6 - A aferição da veracidade da autodeclaração do 
candidato preto ou pardo será realizada no momento da 
contratação e considerará, presencialmente, tão somente, os 
aspectos fenotípicos (aparência) do candidato e, caso subsis-
tam dúvidas, o candidato deverá apresentar documento citado 
no subitem “5.2.1”, deste Capítulo.

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1 - O presente Processo Seletivo obedece às regras 

expressas do Decreto nº 54.682, de 13/08/2009 e da Instrução 
Normativa – UCRH nº 02/2009, visando a complementação da 
força de trabalho das Unidades da Coordenadoria de Serviços 
de Saúde, para o atendimento à população no combate à 
pandemia do novo Coronavírus (2019-nCoV).

2 - As inscrições serão recebidas a partir das 10h do dia 
12/05/2020 até às 23h59 do dia 14/05/2020, observado o 
horário oficial de Brasília-DF, exclusivamente pela internet, no 
endereço eletrônico da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.
br), não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou 
inscrição fora do prazo.

3 - As contratações serão efetuadas em caráter temporá-
rio, com base na aludida Lei Complementar até que perdure o 
período da Pandemia do novo Coronavírus (2019-nCoV), ou 
até o limite de 12 (doze) meses, respeitando o quantitativo 
estabelecido em Autorização Governamental deliberada pelo 
Governador do Estado de São Paulo.

4 - Os vencimentos iniciais e demais vantagens pecu-
niárias, a jornada de trabalho, número de vagas referentes 
aos cargos de MÉDICO I, regida pela Lei Complementar nº 
1.193/2013 e TÉCNICO DE ENFERMAGEM, regidas pela Lei 
Complementar nº 1.157/2011, constam do ANEXO II deste 
edital, conforme legislação vigente.

II - DAS ATRIBUIÇÕES
1 – As atribuições dos cargos estão relacionadas no 

ANEXO IV deste edital.
III - DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, DAS INSCRIÇÕES 

E SEUS PRÉ-REQUISITOS
- DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
1 - Tendo em vista que a presente seleção, tem como obje-

tivo a formação de cadastro de profissionais de nível superior 
e técnico para triagem e atendimento direto ou indireto aos 
pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus, fica veda-
da a participação e contratação de candidatos pertencentes 
ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao novo 
Coronavírus (2019-nCoV), conforme segue:

I – Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
II – Diabetes insulino-dependente;
III – Insuficiência renal crônica;
IV – Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfise-

ma pulmonar, asma moderada ou grave, tuberculose ativa ou 
sequela pulmonar decorrente de tuberculose;

V – Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e 
hipertensão arterial sistêmica severa;

VI – Imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com 
doenças autoimunes sem uso de imunossupressores.

VII – Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40;
VIII – Cirrose ou insuficiência hepática;
IX – Gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano 

de idade;
X – Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma 

ou mais pessoas com confirmação de diagnóstico de infecção 
por COVID-19.

VI - DAS INSCRIÇÕES E SEUS PRÉ-REQUISITOS:
São requisitos básicos para inscrição:
1.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prer-

rogativas do Artigo 12, §1º, da Constituição Federal;
1.1.1 - O estrangeiro que se enquadra na hipótese de 

naturalização ordinária (Artigo 12, II, “a”, da Constituição 
Federal) deverá apresentar, no momento da contratação, o 
deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira pela 
autoridade federal competente;

1.1.2 - O estrangeiro que se enquadra na hipótese de 
naturalização extraordinária (Artigo 12, II, “b”, da Constituição 
Federal) deverá comprovar, no momento da contratação, o 
preenchimento das condições exigidas na legislação federal 
para a concessão da nacionalidade brasileira, mediante a 
apresentação de cópia do requerimento de naturalização junto 
ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram;

1.1.3 - O candidato de nacionalidade portuguesa deverá 
comprovar, no momento da contratação, o preenchimento dos 
requisitos necessários à fruição dos benefícios do estatuto de 
igualdade com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis 
(Decreto n° 3.297, de 19/09/2001), mediante a apresentação 
de cópia do requerimento para sua obtenção junto ao Ministé-
rio da Justiça, com os documentos que o instruíram.

1.2 - Estar em gozo de boa saúde física e mental;
1.3 - Não possuir deficiência incompatível com o exercício 

da atividade a ser desempenhada;
1.4 - Possuir 18 anos completos;
1.5 - Estar quite com a Justiça Eleitoral;
1.6 - Ter boa conduta;
1.7 - Não exercer cargo, emprego ou função pública na 

Administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no 
inciso XVI do Artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII 
do Artigo 115 da Constituição Estadual;

1.8 - Os pré-requisitos específicos para as categorias de 
MÉDICO I e TÉCNICO DE ENFERMAGEM constam no ANEXO 
III deste edital.

2. - a inscrição efetuada neste Processo Seletivo Simpli-
ficado, não acarretará custo adicional, uma vez que não tem 
taxa de inscrição estabelecida para participação no mesmo.

3 - No ato da inscrição, que serão realizadas, exclusiva-
mente, pela internet, no endereço eletrônico da Fundação 
VUNESP (www.vunesp.com.br ), o candidato deverá observar 
os procedimentos estabelecidos a seguir:

a) - ler atentamente este Edital e a ficha de inscrição;
b) - preencher a ficha de inscrição e transmitir as docu-

mentações necessárias, incluindo os títulos (sistema upload) 
que serão objeto de seleção e classificação, pela internet.

c) - Os documentos deverão ser anexados por meio de 
upload, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.co.br) 
no período das 10h do dia 12/05/2020 até às 23h59 do dia 
14/05/2020.

Para o envio dos documentos o(a) candidato(a) deverá 
seguir os procedimentos apresentado no ambiente de ins-
crição.

d) - Durante o período estabelecido para o envio dos 
documentos o(a) candidato(a) poderá excluir documentos já 
enviados ou acrescentar novos documentos, acessando o link 
próprio deste Concurso Público, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br).

3.1 - O preenchimento correto dos dados no ato da 
inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato, não 
sendo admitidas alegações de erro e alterações de dados após 
efetivada a inscrição.

3.2 - A constatação da existência de declarações falsas, 
inexatas ou divergências entre os dados informados na ins-
crição e documentos apresentados, em qualquer etapa regida 
por este Edital, determinará o cancelamento da inscrição ou 
o desligamento, caso já contratado, bem como a anulação de 
todos os atos decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis, sendo assegurado o direito de recurso.

3.3 - A Comissão Especial de Contratação por Tempo 
Determinado e a Coordenadoria de Serviços de Saúde e a 
Fundação Vunesp não se responsabilizaram por inscrições não 
finalizadas por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falha de comunicação, congestionamento das linhas de comu-
nicação e de transmissão de dados, falta de energia elétrica, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impeçam a 
transferência de dados.

3.4 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento 
integral destas disposições e a aceitação tácita das condições 
do presente Processo Seletivo Simplificado, tais como se acham 
definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem 
como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções 
específicas, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.

80436854 – FABIOLA HIBRAIN ROCHA SA – 28440365 
9 – 08/05/1978 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 244 º

80439640 – VANIA SALADINI DOS SANTOS – 30.974.759 
4 – 01/02/1979 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 245 º

80500161 – ELIAS GOMES DOS SANTOS – 30166348 8 – 
22/07/1979 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 246 º

80439586 – JEANE ARAUJO PEREIRA – 34494699 X – 
12/08/1980 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 247 º

80448313 – OZEAS PEREIRA DA SILVA – 5847535 – 
31/08/1981 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 248 º

80493254 – THAIS RIBEIRO SANTOS SALVADOR – 
30671727 X – 27/04/1983 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 249 º

80431453 – NATALE BARBATO JUNIOR – 374814843 – 
05/02/1986 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 250 º

80479413 – ROBSON LEANDRO DA SILVA – 44739030 
2 – 03/11/1988 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 251 º

80600093 – BRUNA GUERINI DALLAROSA – 7508360 – 
07/11/1988 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 252 º

80511422 – BRUNA DE FATIMA VEIGA LIMA – 6739399 – 
02/04/1989 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 253 º

80558518 – ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA – 487823618 
– 22/11/1992 – 5,00 – 5,05 – 5,05 – 254 º

80466907 – LUCIA DANTAS DOS SANTOS – 20639615 
6 – 03/10/1967 – 5,00 – 5,05 – 5,05 – 255 º

80672140 – KEYLE CRISTINA SOUZA DA SILVA BITES – 
64422920 2 – 07/09/1974 – 5,00 – 5,05 – 5,05 – 256 º

80489346 – LUCIANA MARIA FERREIRA – 55166467 8 – 
12/12/1977 – 5,00 – 5,05 – 5,05 – 257 º

80452353 – SUELLEN CHRISTINA SANTANA SILVESTRE 
ABREU – 46371884 7 – 06/03/1990 – 5,00 – 5,05 – 5,05 – 
258 º

80456839 – ANDREA APARECIDA RIBEIRO – 19900537 
0 – 23/08/1971 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 259 º

80475698 – SARAH DA SILVA JORGE – 40487039 9 – 
07/10/1985 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 260 º

80594484 – LEANDRO HENRIQUE SANCHEZ – 42292289 
4 – 27/01/1986 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 261 º

80578756 – THATIANY MENESES FERNANDES – 44264741 
4 – 18/12/1986 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 262 º

80528244 – DANIELE SOARES DE OLIVEIRA – 58885704 
X – 30/04/1992 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 263 º

80433588 – ISABEL CRISTINA QUEIROZ SANTOS – 
564327669 – 20/07/1966 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 264 º

80552242 – RUTH DE FREITAS – 17.919.850 6 – 
01/06/1968 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 265 º

80440614 – YARA HELENA MAGELLA – 6334347 – 
05/03/1973 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 266 º

80651577 – KATIA REGINA DA SILVA – 219810187 – 
09/05/1973 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 267 º

80557376 – CLAUDIA MARIA LIMA ROCHA – 26384468 
7 – 03/05/1975 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 268 º

80622054 – MARIA ZULEIDE ALVES OLIVEIRA – 
525607456 – 10/01/1980 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 269 º

80433758 – MARCOS HENRIQUE MARQUES – 41156037 
2 – 19/11/1980 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 270 º

80613330 – MYRNA DE VASCONCELOS LOPES – 33218008 
6 – 07/09/1983 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 271 º

80640150 – DAIANE FERREIRA DA SILVA – 44459384 6 – 
25/03/1984 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 272 º

80633200 – JOSE BENEDITO LEONEL FILHO – 46761829 
X – 13/09/1990 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 273 º

80643574 – BRUNO RODRIGUES DO NASCIMENTO – 
49134615 3 – 05/09/1992 – 5,00 – 5,00 – 5,00 – 274 º

002 Técnico de Enfermagem
Nº INSCRIÇÃO NOME RG DATA DE NASCIMENTO NOTA 

DOS TÍTULOS NOTA DOS TÍTULOS COM PONTUAÇÃO DIFEREN-
CIADA NOTA FINAL – CLASSIFICAÇÃO FINAL ESPECIAL

80585884 – CLEUDETE ABREU DE ROSARIO – 4981392 – 
22/02/1986 – 9,00 – 9,00 – 9,00 – 1 º

OBSERVAÇÕES:
003 - Agente Técnico de Assistência à Saúde (Assistente 

Social)
- não houve candidato beneficiado pela função de jurado, 

no critério de desempate.
- não houve candidato beneficiado por estar inscrito no 

cadastro único para programas sociais do Governo Federal, no 
critério de desempate

004 - Médico I (Especialidade: Clínica Médica)
- não houve candidato beneficiado pela função de jurado, 

no critério de desempate.
- não houve candidato beneficiado por estar inscrito no 

cadastro único para programas sociais do Governo Federal, no 
critério de desempate.

001 - Oficial de Saúde
- o candidato sob classificação 378º foi beneficiado pela 

função de jurado, no critério de desempate.
- o candidato sob classificação 356º foi beneficiado por 

estar inscrito no cadastro único para programas sociais do 
Governo Federal, no critério de desempate.

002 - Técnico de Enfermagem
- não houve candidato beneficiado pela função de jurado, 

no critério de desempate.
- não houve candidato beneficiado por estar inscrito no 

cadastro único para programas sociais do Governo Federal, no 
critério de desempate.

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
UNIDADE: COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CARGO: MÉDICO I E TÉCNICO DE ENFERMAGEM
EDITAL Nº 006/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIM-

PLIFICADO E EMERGENCIAL
A Unidade supracitada, autorizada pela Secretaria de 

Estado da Saúde, por meio da Comissão Especial de Contrata-
ção por Tempo Determinado, visando atender as deliberações 
contidas na Lei Complementar nº 1.093, de 16/07/2009, em 
seu Artigo 1º inciso I e Artigo 2º, inciso II, devidamente autori-
zado pelo Excelentíssimo Senhor Governador, em despacho de 
03/04/2020 , publicado no D.O.E. de 04/04/2020 , objetivando 
suprir necessidades de pessoal perante a Declaração de Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde, a Declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), por meio 
da Portaria GAB/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, o 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o Plano 
de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV), que desgarra da normalidade das 
situações cujo atendimento do serviço reclama satisfação 
imediata e sequenciada, incompatível com o regime normal 
de concursos, TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO para 537 (quinhentos e trinta e sete) 
CONTRATAÇÃO(ÕES) POR TEMPO DETERMINADO – CTD, 
sendo 181 (cento e oitenta e um) MÉDICOS I, (sendo, 172 para 
ampla concorrência e 09 para candidato com deficiência) e 
356 (trezentos e cinquenta e seis) TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 
(sendo, 338 para ampla concorrência e 18 para candidato com 
deficiência), destinados às unidades subordinadas.

Os critérios estabelecidos no presente edital sofreram alte-
rações em relação ao Edital n.º 001/2020 em decorrência dos 
resultados obtidos, que culminaram com a inabilitação de 92% 
dos candidatos inscritos e considerando que a participação no 
certame não acarreta ônus para o candidato e ainda a necessi-
dade urgente de provimento dos cargos, destinado ao enfren-
tamento da Pandemia pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), que 
desgarra da normalidade das situações cujo atendimento do 
serviço reclama satisfação imediata e sequenciada.

80441653 – LIGIANIRA KELLY ALVES DE SAO LEAO – 
27930460 2 – 11/04/1978 – 8,00 – 8,08 – 8,08 – 175 º

80441815 – ELISABETE DE FREITAS RODRIGUES – 
40842836 3 – 15/08/1981 – 8,00 – 8,08 – 8,08 – 176 º

80433405 – KAUANA REGINA CLEMENTE EZEQUIEL – 
40359234 3 – 17/05/1968 – 8,00 – 8,08 – 8,08 – 177 º

80575510 – SILVANA DO CARMO PEREIRA – 32463283 
6 – 13/07/1977 – 8,00 – 8,08 – 8,08 – 178 º

80506720 – LUZIA APARECIDA ROSA – 27230493 1 – 
10/05/1974 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 179 º

80444440 – JOELMA ALMEIDA DE ALBUQUERQUE – 
52007 2108 – 29/12/1978 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 180 º

80484280 – DANIEL PEDREIRA LEAO – 30760825 6 – 
19/09/1980 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 181 º

80541810 – ANA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES – 
33648162 7 – 02/10/1980 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 182 º

80684157 – LUCIANA GONCALVES OLIVEIRA SANTOS – 
40315794 8 – 18/09/1984 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 183 º

80659535 – TALITA RODRIGUES ROCHA – 38686160 2 – 
03/04/1987 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 184 º

80449905 – JESSICA FERNANDA DA SILVA – 471627707 – 
12/01/1991 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 185 º

80434983 – EVERTON BATISTA DA CUNHA – 35235567 
0 – 16/01/1991 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 186 º

80662102 – MARY PRISCILA TORRES – 41012125 3 – 
23/01/1983 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 187 º

80643019 – JOAO PAULO RAMOS DOS SANTOS – 
12020755 92 – 10/02/1984 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 188 º

80578063 – AGUINALDO PEDRO DOS SANTOS – 23594432 
4 – 29/06/1972 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 189 º

80674437 – ARLETE ADRIANA BORGES CANTELLE – 
27066516 X X – 05/01/1979 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 190 º

80653430 – MIRIAM FERREIRA DE LIMA – 42280491 5 – 
24/02/1984 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 191 º

80679420 – DIEGO ALEXANDRINO MATOS DE SOUSA – 
463847374 – 18/09/1989 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 192 º

80495907 – PAMILA TAIS DOS SANTOS – 40135660 7 – 
30/08/1991 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 193 º

80691099 – NOELI BATISTA DE LIMA – 211237346 – 
17/09/1967 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 194 º

80645690 – GENIVALDO SILVA DE JESUS – 327804518 – 
25/09/1981 – 8,00 – 8,00 – 8,00 – 195 º

80610889 – SUZANAJOVELINA VIEIRA – 27903574 3 – 
11/08/1971 – 7,00 – 7,07 – 7,07 – 196 º

80515509 – VALDIRENE OLIVEIRA LOPES – 30080744 2 – 
23/11/1979 – 7,00 – 7,07 – 7,07 – 197 º

80572294 – EMIZAEL FELIX DE LIMA – 50183632 9 – 
20/11/1986 – 7,00 – 7,07 – 7,07 – 198 º

80624472 – KELLY BARBOSA RODRIGUES – 34772800 
5 – 22/01/1984 – 7,00 – 7,00 – 7,00 – 199 º

80532292 – JUCILENENOVAIS CHAVES DOS REIS – 
38268845 4 – 13/12/1984 – 7,00 – 7,00 – 7,00 – 200 º

80434908 – ADRIANA DE QUEIROZ MENDES – 309831568 
– 14/02/1986 – 7,00 – 7,00 – 7,00 – 201 º

80632475 – JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA – 48913326 
5 – 06/12/1992 – 7,00 – 7,00 – 7,00 – 202 º

80506070 – SIMONE CRISTINA JOAQUIM BRAVO – 
43419934 5 – 16/05/1986 – 7,00 – 7,00 – 7,00 – 203 º

80440037 – ROSA MARIA DA SILVA – 17681157 6 – 
26/02/1966 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 204 º

80639640 – MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA – 
25822689 4 – 30/10/1967 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 205 º

80458173 – ESTER DE OLIVEIRA CAMARGO – 29179539 
0 – 06/02/1974 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 206 º

80485146 – ELEN CRISTINA AREDES PEREIRA – 44427663 
4 – 28/03/1984 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 207 º

80453392 – MARGARETE DE OLIVEIRA – 22310871 6 – 
03/07/1970 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 208 º

80487106 – ELISANGELA SALADINI – 26573498 8 – 
27/01/1976 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 209 º

80651690 – CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA – 63478471 
7 – 19/02/1981 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 210 º

80488013 – LETICIA APARECIDA AZEVEDO SANTOS – 
33208685 9 – 07/03/1981 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 211 º

80434770 – SERGIO CAVALCANTE FREITAS – 32999520 
0 – 09/02/1984 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 212 º

80434460 – CRISTIANE PALHARES RIBEIRO – 29193499 
7 – 02/10/1975 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 213 º

80694675 – DANIELA ALVES MARTINS DE CARVALHO – 
66767198 5 – 20/09/1989 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 214 º

80487017 – ADRIANA LOPES DO NASCIMENTO – 
21731348 6 – 16/11/1974 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 215 º

80492363 – ROSANA CECILIA DE CARVALHO – 29248257 
9 – 20/09/1976 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 216 º

80483267 – PALOMA TAVARES MUNIZ – 42671511 1 – 
16/08/1987 – 6,00 – 6,06 – 6,06 – 217 º

80454607 – ANTONIO VALDEGLECIO RODRIGUES DE 
MELO – 34831840 6 – 11/06/1968 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 218 º

80669700 – HILDENEY CARDOSO DE ALBUQUERQUE – 
22304418 0 – 12/10/1968 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 219 º

80624413 – IARA DE ANDRADE LOPES – 19344680 7 – 
08/08/1969 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 220 º

80465609 – RICARDO ARAUJO DOS SANTOS – 24114470 
X – 28/01/1975 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 221 º

80452973 – KATIA CILENE VALADARES SANTOS – 
27285480 3 – 23/08/1975 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 222 º

80522939 – SERGIO LUIS AZEREDO COUTINHO – 
10162435 1 – 02/09/1976 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 223 º

80484913 – RENATA JACIRA ALVES DOS SANTOS – 
34202283 0 – 19/09/1983 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 224 º

80502997 – FRANCISNEI FREITAS SANTOS – 11760018 
09 – 18/02/1985 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 225 º

80667481 – FLAVIA RAGASSI QUAGLIO – 42573567 9 – 
28/02/1987 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 226 º

80644236 – ALINE PESSOA AGUDO – 41751614 9 – 
21/04/1987 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 227 º

80589847 – PEDRO HENRIQUE SILVA SOUSA – 5865757 – 
05/03/1997 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 228 º

80459951 – AMANDA PRISCILA GONCALVES ALVES – 
50128277 4 – 19/10/1996 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 229 º

80565131 – ZILMA MARIANA RIBEIRO – 52195238 4 – 
22/01/1979 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 230 º

80457290 – DENISE APARECIDA RAMOS DA SILVA CERI-
BELI – 28283586 6 – 22/04/1980 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 231 º

80623190 – ANTONIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO – 9265182 
3 – 13/06/1957 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 232 º

80510680 – GRACIETE NERICE DA SILVA – 154798721 – 
14/10/1964 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 233 º

80604161 – SIMONE CORONATO – 14717045X – 
13/08/1965 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 234 º

80517277 – GISELIA DA SILVA TABOSA – 17680387 7 – 
15/05/1966 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 235 º

80446914 – JACI DE OLIVEIRA CARVALHO – 508249648 – 
12/01/1970 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 236 º

80450903 – EDILEUSA DOMINGOS MESQUITA – 35814147 
3 – 10/11/1970 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 237 º

80652530 – LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA – 24358278 
X – 02/09/1972 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 238 º

80542492 – PALMIRA HELENA DE SANTANA SOUZA – 
24821876 1 – 03/07/1974 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 239 º

80438865 – RAIMUNDA DONASCIMENTO JACINTO – 
24111415 9 – 28/08/1974 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 240 º

80615406 – MIGUEL BARBOSA PRADO – 25210414 6 – 
06/10/1974 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 241 º

80473547 – TELMA NUNES DA SILVA – 25859659 4 – 
10/08/1976 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 242 º

80540791 – DEBORA REDDIG AQUINO – 29583305 1 – 
27/06/1977 – 6,00 – 6,00 – 6,00 – 243 º
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ANEXO II
CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO SEMANAL E 

VENCIMENTOS
CARGO: MÉDICO I
Nº DE VAGA(S): 181 (cento e oitenta e um), sendo 172 

(cento e setenta e dois) para Ampla Concorrência e 09 (nove) 
para Candidatos com Deficiência.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais.
VENCIMENTOS*: R$ 3.291,30 (Três mil, duzentos e noven-

ta e um reais e trinta centavos) e vantagens pecuniárias de 
acordo com a unidade, acrescido de PRÊMIO DE PRODUTIVI-
DADE MÉDICA no valor de ATÉ R$ 4.160,70 (Quatro mil, cento 
e sessenta reais e setenta centavos), conforme legislação 
vigente.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nº DE VAGA(S): 356 (trezentos e cinquenta e seis), sendo 

338 (trezentos e trinta e oito) para Ampla Concorrência e 18 
(dezoito) para Candidatos com Deficiência.

JORNADA DE TRABALHO:30 horas semanais.
VENCIMENTOS*: R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) e 

vantagens pecuniárias de acordo com a unidade, acrescido de 
PRÊMIO DE INCENTIVO no valor de ATÉ R$ 623,00 (Seiscentos 
e vinte e três reais), conforme legislação vigente.

*Vencimentos – No valor apresentado estão inclusos 
Salário Base e Gratificação Executiva, de acordo com legisla-
ção específica.

ANEXO III
PRÉ-REQUISITOS DO CARGO
MÉDICO:
- Graduação em Medicina;
- Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de 

São Paulo - CREMESP;
- Possuir os demais pré-requisitos necessários, especifica-

dos em Capítulo III deste Edital.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM:
- Ensino Médio Completo;
- Formação profissional como Técnico de Enfermagem;
- Registro como Técnico de Enfermagem no Conselho 

Regional de Enfermagem – COREN.
- Possuir os demais pré-requisitos necessários, especifica-

dos em Capítulo III deste Edital.
ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES
MÉDICO:
- atender a pacientes acometidos pelo novo Coronavírus 

(Covid-19), em qualquer dependência da Unidade, conforme as 
diretrizes gerenciais;

- prestar assistência médica a pacientes em pronto 
socorro, unidade de emergência e encaminhar à clínicas 
especializadas;

- realizar triagem clínica;
- visitar pacientes em observação clínica ou internados nas 

dependências da Unidade;
- realizar interconsultas na Unidade;
- realizar procedimentos, diagnósticos e terapêuticos de 

pequeno e médio portes;
- realizar procedimentos de emergência, tais como: Reani-

mação Cardiopulmonar, Intubação Orotraqueal, Passagem de 
cateter venoso central, Toracocentese, Paracentese.

- admitir e dar alta a paciente conforme necessidade em 
comum acordo com o diarista e médico da especialidade afim;

- acompanhar o diarista e profissionais de áreas afins 
durante visita médica, fornecendo informações e participando 
da discussão dos casos;

- fornecer informações aos familiares;
- fornecer todas as informações com vistas a melhor assis-

tência ao paciente com o médico regulador;
- manter os prontuários atualizados e em perfeitas condi-

ções de consulta;
- acatar determinações definidas pela direção do Hospital 

e/ou chefia imediata;
- realizar outras tarefas correlatas solicitadas pelos supe-

riores.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM:
Trabalho consiste em executar tarefas auxiliares de nível 

técnico na área de enfermagem em especial no planejamento, 
programação e orientação de assistência de enfermagem, bem 
como na prevenção e controle de doenças transmissíveis, sob 
orientação e supervisão da chefia imediata no enfretamento ao 
combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid -19), sendo:

- exercer atividade envolvendo orientação e acompanha-
mento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e partici-
par do planejamento da assistência de enfermagem;

- assistir e orientar equipes auxiliares na operacionaliza-
ção dos serviços e cuidados de enfermagem, de acordo com os 
planos estabelecidos pelo enfermeiro, transmitindo instruções 
e acompanhando a realização das atividades;

- participar no planejamento, programação da assistência, 
orientação e supervisão das atividades de enfermagem;

- prestar cuidados de enfermagem, atuando na prevenção 
e controle das doenças transmissíveis em geral e programas de 
vigilância epidemiológica;

- executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as 
privativas do enfermeiro;

- participar nos programas e nas atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos, particu-
larmente daqueles prioritários e de alto risco, de higiene e 
segurança do trabalho, bem como de acidentes e doenças 
profissionais;

- preparar e administrar medicamentos via oral, paren-
teral, tópica, intramuscular, subcutânea, intradérmica e retal 
aos pacientes, conforme prescrição médica, registrando no 
prontuário e comunicando a equipe de saúde sinais e sintomas 
apresentados;

- integrar a equipe de saúde, participando das atividades 
de assistência integral à saúde do indivíduo, da família e da 
comunidade;

- executar atividades de lavagem, desinfecção e esteriliza-
ção de materiais, instrumentos e equipamentos, de acordo com 
método adequado para cada tipo de esterilização;

- atuar na prevenção e controle sistemáticos de danos 
físicos que possam ser causados a pacientes durante a assis-
tência de saúde;

- realizar a movimentação e acompanhar o transporte de 
pacientes de maneira segura;

- colher e/ou auxiliar o cliente na coleta de material para 
exames de laboratório, segundo orientação;

- cumprir prescrições de assistência médica e de enfer-
magem;

- prestar assistência de enfermagem segura, humanizada 
e individualizada aos clientes, sob supervisão do enfermeiro, 
assim como colaborar nas atividades de ensino desenvolvidas 
na Instituição;

- auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
- auxiliar nos controles e registros das atividades do setor 

e outros que se fizerem necessários para a realização de rela-
tórios e controle estatístico;

- obedecer à hierarquia funcional;
- participar da execução dos procedimentos médicos 

sempre que necessário e quando delegado pelo enfermeiro;
- participar dos programas de treinamento do pessoal 

do serviço;
- cumprir os padrões técnicos, éticos e deontológicos ao 

desenvolver suas atividades profissionais;
- cumprir diretrizes, normas, rotinas e técnicas padroni-

zadas pela área de enfermagem, bem como regimento da 
unidade.

2.1 - A Comissão Especial de Contratação por Tempo 
Determinado terá prazo de até 02 (dois) dias úteis, a partir do 
término do prazo de apresentação de recurso pelo candidato, 
para analisar e publicar no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo (www.imprensaoficial.com.br), no Portal de Concursos 
Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br) e no 
endereço eletrônico da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.
br) o resultado da solicitação do candidato.

3 - Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, 
fax, telegrama ou outro meio que não seja o especificado em 
item “2” acima ou que estejam fora do prazo estipulado no 
item “1” deste Capítulo.

4 - A decisão tomada pela Comissão Especial de Contra-
tação por Tempo Determinado, após a avaliação do recurso 
interposto pelo candidato, será considerada como decisão 
final, constituindo em última instância para recurso, sendo 
irrecorrível.

XII - DA CONVOCAÇÃO
1- A partir da edição do Resultado Final/Classificação 

Final, a convocação para a escolha de vagas e/ou período 
de Contratação será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br), no Portal de 
Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.
br) e notificada por e-mail, conforme endereço informado na 
ficha de inscrição pelo candidato, com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias úteis, respeitando-se rigorosamente a ordem 
de classificação.

2 - A unidade detentora do certame não se responsabiliza 
por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de endereço 
eletrônico não informado, informado de forma ilegível, incom-
pleto, incorreto, não atualizado pelo candidato ou decorrentes 
de falhas no recebimento de e-mail, quaisquer que sejam as 
causas.

2.1 - As alterações, atualizações ou correções do endereço 
eletrônico e demais dados cadastrais de endereçamento/con-
tato, apontados na Ficha de Inscrição, após a publicação do 
Resultado Final/Classificação Final deste concurso, é de respon-
sabilidade do candidato habilitado e deverão ser comunicadas 
pessoalmente pelo candidato à unidade detentora do certame, 
situada à Avenida Dr. Arnaldo, 351, 4º andar, sala 409, Bairro 
do Pacaembu, Cep 05402-000;

2.2 - Não caberá ao candidato direito a qualquer reclama-
ção caso não seja possível convocá-lo por falta de atualização 
cadastral, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos 
decorrentes da não atualização de seus dados cadastrais.

3 - O envio de e-mail e a comunicação por outras formas 
(telegrama, carta, etc.), quando ocorrer, constitui mera cortesia 
da unidade detentora do Processo Seletivo Simplificado.

4 - O candidato que, por qualquer motivo, não se apresen-
tar na convocação para escolha de vagas e/ou no prazo esti-
pulado para contratação, na data estabelecida pela unidade, 
acarretará na perda do direito à contratação, sendo convocado 
o subsequente na ordem da Classificação Final.

XIII – DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação fica condicionada ao resultado do laudo 

da inspeção de saúde realizado por órgãos de saúde ou uni-
dades integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo 
constar se o candidato está apto a exercer as atribuições 
citadas no Capítulo II e elencadas no ANEXO IV deste edital.

2 - No caso de candidato estrangeiro, concedida a natura-
lização ou obtidos os benefícios do estatuto de igualdade, após 
a contratação, deverá o funcionário apresentar, para registro, 
o documento de identidade de modelo igual ao dos brasileiros 
natos, com as anotações pertinentes, cabendo aos órgãos de 
pessoal da Administração direta e Autárquica do Estado acom-
panhar os procedimentos de âmbito federal e a obtenção da 
naturalização pelo candidato contratado, adotando, ao final, as 
providências que se fizerem necessárias.

3 - O contrato será anulado pelo respectivo dirigente do 
órgão contratante, em caso de inexatidão das declarações do 
contratado ou de irregularidades na documentação por ele 
apresentada, verificada a qualquer tempo.

4 - É vedada, sob pena de nulidade, a contratação da 
mesma pessoa, com fundamento na Lei Complementar nº 
1.093, de 16/07/2009, ainda que para atividades diferentes, 
antes de decorridos 200 (duzentos) dias do término do con-
trato anterior.

5 - O Contrato por Tempo Determinado deverá ser celebra-
do no 1º dia útil subsequente à realização da anuência para 
escolha de vaga e o contratado deverá iniciar exercício no 1º 
dia útil subsequente à assinatura do Contrato.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - Todas as publicações (Resultado da Avaliação de Títu-

los/Curricular, Resultado de Análise de Recurso interposto e 
Resultado Final/Classificação Final) serão publicados no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br), 
no Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopu-
blico.sp.gov.br) e no endereço eletrônico da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br), tendo o candidato a responsabilidade 
de acompanhar as publicações dos editais.

2 - O prazo de validade improrrogável do presente Pro-
cesso Seletivo Simplificado será de até 01 (um) ano a partir 
da data de publicação do Resultado Final/Classificação Final.

2.1 - O período de validade deste Processo Seletivo 
Simplificado não gera para a Secretaria de Estado da Saúde a 
obrigatoriedade de aproveitar os candidatos habilitados além 
das vagas ofertadas no presente Edital;

2.2 - a aprovação em classificação superior ao número de 
vagas gera para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
contratação, durante a vigência estabelecida, dependendo dos 
interesses e necessidade da Administração Pública.

3 - Em caso de necessidade e conveniência da Adminis-
tração Pública, os candidatos remanescentes da lista geral e 
especial poderão ser destinados eventualmente para outras 
unidades pertencentes à Secretaria de Estado da Saúde, 
inclusive em cidades diversas daquelas para as quais se ins-
creveram, em vagas que venham a surgir nas mesmas além 
das especificadas neste edital, durante o prazo de validade do 
Processo Seletivo Simplificado, observada a ordem de classifi-
cação e respeitada a Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992, 
alterada pela Lei Complementar nº 932, de 08/11/2002, e 
desde que não existam candidatos habilitados em certames 
por ventura realizados nos correspondentes locais onde surgi-
rem as aludidas vagas;

3.1 - A não anuência do candidato em assumir a vaga 
surgida em local/cidade diverso daquele escolhido quando 
da inscrição no Processo Seletivo Simplificado não ocasionará 
sua exclusão da lista, nem alterará sua ordem de classificação, 
permanecendo o candidato na lista de habilitados para o local/
cidade que efetivamente concorreu.

4 - Os esclarecimentos e informações adicionais poderão 
ser obtidos, exclusivamente, no endereço eletrônico disponível 
no formulário de inscrição.

5 - As ocorrências não previstas neste edital, os casos 
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos pela Comissão 
Especial de Contratação por Tempo Determinado não cabendo 
recursos quanto à decisão proferida.

ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO
DATA - EVENTO
05/05/2020 – Publicação do Edital de Abertura de Ins-

crição
12/05/2020 à 14/05/2020 – Período de Inscrição
19/05/2020 – Publicação do Resultado de Avaliação dos 

Títulos/Currículo
20/05/2020 à 21/05/2020 – Período de Recurso relativo à 

Avaliação dos Títulos/Currículo
26/05/2020 – Resultado Final / Classificação Final Geral 

e Especial

2.2 - A classificação final dos cargos de MÉDICO I , será 
o somatório dos pontos obtidos na avaliação de títulos, na 
escala de 1 (um) a 20 (vinte) pontos, de acordo com a tabela 
de pontuação.

2.3 - A classificação final dos cargos de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM será o somatório dos pontos obtidos na ava-
liação de títulos, na escala de 1 (um) a 20 (vinte) pontos, de 
acordo com a tabela de pontuação.

2.4 - A soma da pontuação máxima a ser atingida pelo 
candidato na Prova de Títulos não poderá sob nenhuma hipó-
tese superar a pontuação total de 20 (vinte) pontos.

2.5 - Serão considerados como comprovante de experiên-
cia profissional os seguintes documentos: Carteira de Trabalho 
(cópia da CTPS) ou outros documentos válidos (tais como 
portarias, cópia de contrato de trabalho), acompanhados de 
certidão de tempo de exercício ou declaração de tempo de 
serviço emitida pelo empregador com informações sobre as 
atividades desempenhadas.

2.6 - Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao 
tempo de experiência, não será considerada mais de uma 
pontuação concomitante no mesmo período.

2.7 - Os documentos de certificação que forem represen-
tados por diplomas ou certificados/certidões de Conclusão de 
Curso ou Especializações deverão ser expedidos por institui-
ções credenciadas ou reconhecidas pelo MEC.

2.8 - Os documentos comprobatórios de cursos realiza-
dos no exterior somente serão considerados quando forem 
compatíveis com o exercício de atividades correspondentes ao 
emprego pleiteado e mediante a sua tradução para a língua 
portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revali-
dado por Universidades Oficiais credenciadas pelo Ministério 
da Educação – MEC.

2.9 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir a avaliação com clareza.

2.10 - As certidões de conclusão de curso deverão especi-
ficar claramente a data de conclusão do curso.

2.11 - Não será aceito qualquer tipo de estágio curricular, 
bolsa de estudo (auxílio por atividade desempenhada), pres-
tação de serviços como voluntário, monitoria ou participação 
em comissões, comitês e conselhos sem remuneração para 
pontuação como experiência profissional.

2.12 - Os pontos que excederem o limite de pontos estipu-
lados nos quadros acima serão desconsiderados.

2.13 - Quando o nome do candidato for diferente do 
constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado 
comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de 
casamento, divórcio).

2.14 - Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade 
ou ilegalidade na obtenção dos títulos e da experiência pro-
fissional apresentado, a respectiva pontuação do candidato 
será anulada.

2.15 - Para fins de pontuação da formação acadêmica, 
não será considerado diploma, certidão de conclusão de curso 
ou declaração que seja requisito para ingresso no emprego 
pleiteado pelo candidato.

3 - Os certificados, certidões ou declarações dos títulos 
apresentados deverão ser expedidos por instituição oficial 
reconhecida, devendo estar devidamente identificados, carim-
bados e assinados pelo representante legal do órgão.

IX - DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
1 - Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 01 (um) ponto na avaliação dos títulos, 
observado o sistema de pontuação diferenciada de acordo 
com os parâmetros definidos no Capítulo VI, deste edital, em 
conformidade com o Decreto nº 63.979/2018.

2 - Decorrido o período estabelecido para recurso, espe-
cificada no Capítulo XI e respectiva publicação das decisões 
emanadas pela Comissão Especial de Contratação por Tempo 
Determinado, a unidade publicará o Resultado Final/Classifi-
cação Final.

3 - Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 
decrescente da nota final, em lista de classificação.

4 - Haverá duas listas de classificação: uma geral, para 
todos os candidatos, inclusive aqueles com deficiência e outra 
especial, apenas para os candidatos com deficiência.

5 - Os candidatos habilitados serão contratados seguindo-
-se rigorosamente a ordem de classificação, dentro do prazo de 
validade do Processo Seletivo Simplificado.

X - DO DESEMPATE
1 - Em caso de empate, a classificação resolver-se-á, favo-

ravelmente, ao candidato que tiver pela ordem:
- Para MÉDICO I:
1.1 - maior idade
- Para o cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM:
1.2 - Maior idade.
Demais critérios de desempate comum:
1.3 – Exercido a função de jurado (após 09/06/2008), 

nos termos do disposto no Artigo 440 do Código de Processo 
Penal - Decreto Lei nº 3.689 de 03/10/1941, introduzido pela 
Lei Federal nº 11.689 de 09/06/2008;

1.4.1 - Este direito decorre do exercício da função de jura-
do a partir da vigência do dispositivo legal supra;

1.4.2 - O candidato deverá informar no ato da inscrição de 
ter exercido sua condição de jurado;

1.4.3 - O candidato deve estar ciente que no momento da 
escolha de vaga deverá apresentar prova documental, certidão 
ou o documento comprobatório emitido pelo Poder Judiciário, 
de que exerceu essa função;

1.4.4 - Caso o candidato declare no ato da inscrição que 
já exerceu a função de jurado e se beneficie deste critério de 
desempate e não comprove documentalmente esta condição 
no momento da contratação, será eliminado do Processo 
Seletivo Simplificado;

1.5 - Esteja inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal.

1.5.1 - O candidato deve estar ciente que no momento da 
escolha de vaga deverá apresentar prova documental, emitido 
pelo site Consulta Cidadão, do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário, ou pelo Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS, de que comprove sua inscrição;

1.5.2 - Caso o candidato declare no ato da inscrição que 
possui inscrição Cadastro Único do Governo Federal e se 
beneficie deste critério de desempate e não comprove docu-
mentalmente esta condição no momento da contratação, será 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado;

2 - Em caso de permanência do empate, os candidatos 
empatados serão convocados pela Comissão Especial de 
Contratação por tempo Determinado, deste Processo Seletivo 
Simplificado, por meio de publicação em Diário Oficial do Esta-
do de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br), no Portal de 
Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.
br) e no endereço eletrônico da Fundação VUNESP (www.
vunesp.com.br)a participarem de sorteio que definirá a ordem 
de classificação;

2.1 - O não comparecimento dos candidatos ao sorteio 
implicará na classificação dos mesmos a critério da Comissão 
Especial de Contratação por Tempo Determinado, não cabendo 
recurso quanto a classificação estabelecida.

XI - DOS RECURSOS
1 - O candidato poderá apresentar pedido de revisão no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do Resultado 
da Avaliação dos Títulos, tendo como termo inicial o 1º dia 
útil subsequente à data de ocorrência ou de publicação do 
resultado do respectivo evento, conforme especificado em 
cronograma contido no ANEXO I deste edital.

2 – Para recorrer o candidato deverá utilizar somente o 
campo próprio para interposição de recursos, no site da Funda-
ção VUNESP (www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato”, 
no link “RECURSOS”, e seguir as instruções ali contidas.

7 - A fórmula de cálculo da pontuação diferenciada a ser 
atribuída a pretos, pardos e indígenas, em todas as fases do 
processo seletivo simplificado é:

PD = (MCA – MCPPI) / MCPPI
Onde:
PD é a pontuação diferenciada a ser acrescida às notas, em 

cada fase do Processo seletivo simplificado, de todos os candi-
datos pretos, pardos ou indígenas que manifestaram interesse 
em participar da pontuação diferenciada.

MCA é a pontuação média da concorrência ampla entre 
todos candidatos que pontuaram, exceto os inabilitados. 
Entende-se por “ampla concorrência” todos os candidatos 
que pontuaram e que não se declararam como pretos, pardos 
ou indígenas e aqueles que, tendo se declarado pretos, par-
dos ou indígenas, optaram por não participar da pontuação 
diferenciada.

MCPPI é a pontuação média da concorrência PPI, entre 
todos os candidatos que pontuaram e que foram habilitados 
antes da aplicação da pontuação diferenciada.

8 - A fórmula para aplicação da pontuação diferenciada 
às notas finais de pretos, pardos e indígenas em cada fase do 
processo seletivo simplificado é:

NFCPPI = (1+PD)*NSCPPI
Onde:
NFCPPI é a nota final na fase do processo seletivo, após a 

aplicação da pontuação diferenciada e que gerará a classifica-
ção do candidato na etapa do processo seletivo. Ao término da 
fase de processo seletivo, a nota final passa a ser considerada 
a nota simples do candidato.

NSCPPI é a nota simples do candidato beneficiário, sobre 
a qual será aplicada a pontuação diferenciada.

9 - A eliminação dos candidatos que não obtiveram o 
desempenho mínimo estipulado no edital do certame ocorrerá 
após a aplicação da pontuação diferenciada (PD) sobre a nota 
simples do candidato beneficiário do sistema diferenciado de 
que trata este Capítulo.

10 - Os cálculos já efetuados referentes à pontuação 
diferenciada, relativos ao desempenho médio dos candidatos, 
não serão refeitos ou alterados em virtude da exclusão de 
candidatos por falsidade na autodeclaração.

11 - A pontuação diferenciada não será aplicada quando, 
na fórmula de cálculo da pontuação diferenciada (PD), a 
MCPPI (pontuação média da concorrência PPI) for maior que a 
MCA (pontuação média da concorrência ampla).

12 - Ao candidato preto, pardo ou indígena, que seja 
pessoa com deficiência é assegurado o direito de manifestar 
interesse em utilizar a pontuação diferenciada, de que trata 
este Capítulo, cumulativamente com as prerrogativas que 
lhe são asseguradas pela Lei Complementar nº 683, de 18 de 
setembro de 1992, que dispõe sobre reserva, nos concursos 
públicos, de percentual de cargos e empregos para portadores 
de deficiência e dá providências correlatas.

VII - DA ANÁLISE TÍTULOS
1 - O Processo Seletivo Simplificado constará de Análise 

Títulos apresentado.
1.1 - A Análise dos Títulos terá caráter eliminatório e 

classificatório.
VIII - DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS TÍTULOS
1 - Os critérios de avaliação e classificação do presente 

Processo Seletivo Simplificado acontecerá mediante Prova de 
Títulos, composta de avaliação de títulos acadêmicos e experi-
ência profissional para os cargos de MÉDICO I e de experiência 
profissional e qualificação técnica o cargo de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM.

1.1 - A comprovação dos títulos declarados se dará no 
ato da contratação, mediante a apresentação dos documentos 
originais anexado pelo candidato no ato da inscrição.

1.2 - Caso o candidato não apresente os títulos decla-
rados na inscrição, ou caso todos os títulos apresentados 
sejam indeferidos mediante análise pela Comissão Especial 
de Contratação por Tempo Determinado, será considerado 
eliminado e a ordem de classificação seguirá conforme a lista 
da classificação final.

2 - Os títulos declarados relacionados a seguir serão con-
siderados na seguinte conformidade:

a) formação/cursos - serão considerados, desde que a data 
de conclusão tenha ocorrido até o último dia da inscrição, ou 
seja, até 14 de Maio de 2020.

b) experiência profissional - será considerado o tempo 
trabalhado e fechado até o último dia da inscrição, ou seja, até 
14 de Maio de 2020.

2.1 – Será atribuída a pontuação máxima de 20 (vinte) 
pontos aos títulos apresentados, na seguinte conformidade:

I - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA O CARGO DE: MÉDICO 
I – PONTUAÇÃO MÁXIMA 20 PONTOS:

TÍTULO: ESPECIALIZAÇÃO
Será pontuado apenas uma única certificação.
QUANTIDADE MÁXIMA DE COMPROVAÇÕES: 1 evento
PONTUAÇÃO:
Para as Especialidades: CLÍNICA MÉDICA ou CIRURGIA 

GERAL ou INFECTOLOGIA ou CIRURGIA VASCULAR ou MEDI-
CINA INTENSIVA 05 ( cinco) Pontos.

Para demais Especialidades : 03 (três) Pontos.
COMPROVANTE/DESCRIÇÃO: Certificado de conclusão de 

curso de Especialização Especialização ou Residência Médica 
em Programa credenciado pela Comissão Nacional de Residên-
cia Médica (CNRM) na Especialidade correspondente ou Título 
de Especialista emitido pela Associação Médica Brasileira 
(AMB) na Especialidade correspondente

TÍTULO: CURSO DE CAPACITAÇÃO em ACLS (Advanced 
Cardiovascular Life Support)

QUANTIDADE MÁXIMA DE COMPROVAÇÕES: 1 evento
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 3 (três ) pontos
COMPROVANTE/DESCRIÇÃO: Certificado de conclusão ou 

equivalente
TÍTULO: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
PONTUAÇÃO UNITÁRIA: 01 (um) ponto por ano
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10 (dez) pontos
COMPROVANTE/DESCRIÇÃO: Experiência profissional 

comprovada no cargo para o qual concorre. A Experiência 
profissional será considerada o somatório de meses, não con-
comitante, sendo pontuado 1 ponto por ano.

TÍTULO: APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM CONGRES-
SOS, apenas 01 evento. Será pontuado apenas um único evento

PONTUAÇÃO MÁXIMA: 2 (dois) pontos
COMPROVANTE/DESCRIÇÃO: Certificado de participação 

em Congresso, expedido em nome do candidato.
II - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA O CARGO DE: TÉCNICO 

DE ENFERMAGEM – PONTUAÇÃO MÁXIMA 20 PONTOS:
TÍTULO: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
PONTUAÇÃO UNITÁRIA: 01 (um) ponto por ano
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 6 (seis) pontos para comprovação 

de experiência no cargo de Auxiliar de Enfermagem
PONTUAÇÃO UNITÁRIA: 02 (dois) pontos por ano
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10 (dez) pontos para comprovação 

de experiência no cargo de Técnico de Enfermagem
COMPROVANTE/DESCRIÇÃO: Experiência profissional 

comprovada no cargo. A Experiência profissional será conside-
rada o somatório de meses, não concomitante, sendo pontuado 
1 ponto por ano para a experiência comprovada no cargo de 
Auxiliar de Enfermagem e 2 pontos por ano para a experiência 
comprovada no cargo de Técnico de Enfermagem

TÍTULO: CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA PARA QUAL 
CONCORRE

PONTUAÇÃO UNITÁRIA: 01 (um) ponto por curso, até o 
limite máximo de 04 (quatro) cursos

PONTUAÇÃO MÁXIMA: 04 (quatro) pontos
COMPROVANTE/DESCRIÇÃO: Certificado de conclusão ou 

equivalente.


