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5 - As inscrições deverão ser realizadas somente pela Inter-
net, no site http://www.quadrix.org.br, no período das 10 horas 
de 28/04/2015 às 18 horas de 29/05/2015.

6 - Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site http://www.quadrix.org.br.
b) localizar no site o link correlato ao concurso público;
c) ler atentamente o respectivo edital e preencher a ficha de 

inscrição, total e corretamente;
d) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento do 

valor correspondente da taxa de inscrição, até a data limite 
especificada no item 9 deste Capítulo.

7 - Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 17 de 
março de 2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar 
a inclusão e uso do "nome social" para tratamento, mediante o 
preenchimento de requerimento próprio a ser disponibilizado no 
site http://www.quadrix.org.br.

8 - O descumprimento das instruções para inscrição pela 
Internet implicará o indeferimento da inscrição.

9 - O valor da inscrição pode ser pago em qualquer agência 
bancária, até a data de 01/06/2015, utilizando somente o boleto 
bancário gerado no ato da inscrição, sendo certo que:

a) a inscrição por pagamento em cheque somente será 
considerada efetivada após a respectiva compensação;

b) não será aceito pagamento da taxa de inscrição por 
depósito em caixa eletrônico, pelos correios, fac-símile, trans-
ferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito 
comum em conta corrente, condicional, fora do período das 
inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados 
neste edital;

c) o agendamento do pagamento do valor da taxa de ins-
crição só será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do 
período das inscrições.

10 - Às 18 (dezoito) horas e 1 (um) minuto do último dia das 
inscrições, a ficha de inscrição não estará mais disponível no site.

11 - Não haverá devolução da taxa de inscrição, ainda que 
efetuada a mais ou em duplicidade.

12 - A devolução da taxa de inscrição somente ocorrerá se 
o concurso público não se realizar, sendo o Instituto QUADRIX 
responsável pela devolução dos valores pagos.

13 - Não serão aceitos pedidos de isenção, total ou parcial, 
de pagamento do valor da taxa de inscrição, salvo:

13.1 - Isenção para candidatos doadores de sangue, nos 
termos da Lei nº 12.147, de 12 de dezembro de 2005.

13.1.1 - Para ter direito à isenção de taxa, o candidato 
deverá atender as condições estabelecidas no subitem 13.1 e 
apresentar a seguinte documentação:

a) Documento expedido pelas entidades coletoras, com-
provando as doações de sangue, realizadas em órgãos oficiais 
ou entidades credenciadas pela União, pelos Estados ou por 
Municípios. Devem ter sido realizadas ao menos 3 (três) doações 
em um período de 12 (doze) meses.

b) Requerimento de isenção de taxa de inscrição, conforme 
modelo disponível no site http://www.quadrix.org.br.

13.1.2 - O candidato deverá imprimir o requerimento de 
isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, preencher 
corretamente, assinar a declaração, segundo a qual, sob as 
penas da lei, assumirá conhecer as exigências contidas no pre-
sente edital e estar de acordo com elas.

13.2 - Redução de 50% (cinquenta por cento) do valor 
estipulado neste edital, nos termos da Lei nº 12.782, de 20 de 
dezembro de 2007, para candidatos que atendam cumulativa-
mente aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado, em uma das 
séries do ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior, 
em nível de Graduação ou Pós-Graduação e

b) percebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 
mínimos, ou estejam desempregados.

13.2.1 - Para ter direito à redução de taxa, o candidato 
deverá atender as condições estabelecidas no subitem 13.2 e 
apresentar a seguinte documentação:

a) Certidão ou declaração expedida por instituição de 
ensino público ou privado, comprovando a sua condição de 
estudante ou Carteira de identidade de estudante ou documento 
similar, expedido por instituição de ensino público ou privado, ou 
por entidade de representação de estudantes;

b) Comprovante oficial de renda, especificando perceber 
remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos ou 
declaração, por escrito, da condição de desempregado.

c) Requerimento de redução de taxa de inscrição, conforme 
modelo disponível no site http://www.quadrix.org.br.

14 - Candidatos interessados em requerer a inscrição nos 
termos do item 13 e subitens seguintes deste Capítulo deve-
rão entregar a documentação pessoalmente, ou por terceiro 
(mediante procuração simples), entre os dias 28/04/2015 a 
04/05/2015, no período entre 10 e 17 horas, em dias úteis, no 
seguinte local: Central de Atendimento do Instituto QUADRIX, 
sito à Rua Traipu, 221 – Pacaembu – São Paulo – SP.

14.1 - Não serão considerados os documentos encaminha-
dos por outra via que não seja a especificada no item anterior.

15 - O Instituto QUADRIX, a qualquer tempo, poderá realizar 
diligências relativas à situação declarada pelo candidato, defe-
rindo ou não o pedido apresentado em requerimento.

16 - Após a análise dos pedidos de isenção e redução do 
valor da taxa de inscrição, a Comissão de Concursos Públicos 
publicará a relação dos pedidos deferidos e indeferidos, obser-
vados os motivos dos indeferimentos, nos sites estipulados no 
item 2 do Capítulo I.

16.1 - O candidato disporá de três dias úteis a partir da 
divulgação da relação citada no item anterior para contestar o 
indeferimento, por meio de recurso, devendo proceder conforme 
exposto no Capítulo VI.

17 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção ou 
redução do valor da taxa de inscrição deferidos deverão realizar 
sua inscrição dentro do período estabelecido neste Capítulo, 
como única forma de garantir sua participação no concurso.

18 - No caso da solicitação ser indeferida, o candidato deve-
rá proceder sua inscrição com o valor da taxa integral, dentro do 
período e horário de recebimento das inscrições.

19 - O HCFMUSP, a Comissão de Concursos Públicos e 
o Instituto QUADRIX eximem-se das despesas com viagens 
e estada dos candidatos para participação em qualquer das 
etapas do concurso.

20 - Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital.

21 - O candidato que necessitar de condições especiais 
para a realização das provas conforme Anexo III deste edital 
(prova adaptada, ajudas técnicas, sala acessível, mobiliário 
específico ou similares), deverá indicar, na ficha de inscrição, os 
recursos especiais necessários e, ainda, entregar pessoalmente, 
ou por terceiro (mediante procuração simples), entre os dias 
28/04/2015 a 01/06/2015, no período entre 10 e 17 horas, em 
dias úteis, no seguinte local: Central de Atendimento do Instituto 
QUADRIX, sito à Rua Traipu, 221 – Pacaembu – São Paulo – SP, 
os seguintes documentos:

a) laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) 
emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o último 
dia de inscrição; ou documentação que comprove e justifique o 
atendimento especial solicitado.

b) requerimento de atendimento especial conforme modelo 
disponível no site http://www.quadrix.org.br.

22 - O candidato que não cumprir a exigência do item 
anterior, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a con-
dição atendida.

23 - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à 
análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

24 - A Comissão de Concursos Públicos publicará, na 
data provável de 20/05/2015, nos sites estipulados no item 2 
do Capítulo I, o deferimento ou indeferimento da solicitação 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo – HCFMUSP

Comissão de Concursos Públicos – CCP
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE DE SAÚDE, AGENTE TÉCNI-

CO DE SAÚDE e AUXILIAR DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO nº. 16/2015
EDITAL NORMATIVO HCFMUSP no. 16, 28 de abril de 2015
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - HCFMUSP, por meio da Comissão 
de Concursos Públicos, instituída mediante Portaria HCFMUSP, 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 06 de 
dezembro de 2014, Seção I, página 57, e nos termos do Decreto 
nº 60.449, de 15 de maio de 2014, torna pública a abertura de 
inscrições e a realização do concurso público para preenchimen-
to de 28 (vinte e oito) funções-atividades de AGENTE DE SAÚDE, 
AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE e AUXILIAR DE SAÚDE, mediante 
as condições estabelecidas nas Instruções Especiais, contidas no 
presente edital, conforme quadro abaixo:

Instruções Especiais
NÍVEL FUNDAMENTAL
CÓD. - FUNÇÃO-ATIVIDADE - UNIDADE DE EXERCÍCIO DA 

VAGA - VAGAS EFETIVAS - CADASTRO RESERVA FORMADO - 
TOTAL DE VAGAS

(EFETIVAS + CADASTRO RESERVA) - VALOR DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

 -  -  -  - AMPLA CONCORRÊNCIA - CANDIDATOS
COM DEFICIÊNCIA
100 - AUXILIAR DE SAÚDE – ATENDENTE DE NUTRIÇÃO - 

INSTITUTO CENTRAL e INSTITUTO DO CORAÇÃO - 4 - 148 - 8 
- 160 - R$ 25,00

110 - AUXILIAR DE SAÚDE – SERVIÇAL DE LABORATÓRIO - 
COMPLEXO HC - 2 - 74 - 4 - 80 - R$ 25,00

NÍVEL MÉDIO
CÓD. - FUNÇÃO-ATIVIDADE - UNIDADE DE EXERCÍCIO DA 

VAGA - VAGAS EFETIVAS - CADASTRO RESERVA FORMADO - 
TOTAL DE VAGAS

(EFETIVAS + CADASTRO RESERVA) - VALOR DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

 -  -  -  - AMPLA CONCORRÊNCIA - CANDIDATOS
COM DEFICIÊNCIA
200 - AGENTE DE SAÚDE – AUXILIAR DE ANESTESIA - COM-

PLEXO HC - 4 - 148 - 8 - 160 - R$ 42,00
210 - AGENTE DE SAÚDE – AUXILIAR DE FARMÁCIA - 

INSTITUTO CENTRAL, INSTITUTO DO CORAÇÃO, INSTITUTO DE 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e INSTITUTO DE PSIQUIATRIA 
- 9 - 333 - 18 - 360 - R$ 42,00

220 - AGENTE DE SAÚDE - DIVISÃO DE HOSPITAL AUXILIAR 
DE SUZANO - 1 - 37 - 2 - 40 - R$ 42,00

230 - AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE ELE-
TROENCEFALOGRAFIA - SEÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAFIA 
DO SERVIÇO DE ATIVIDADES ESPECIALIZADAS DA DIVISÃO DE 
CLÍNICA NEUROLOGICA DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO 
DO INSTITUTO CENTRAL - 1 - 37 - 2 - 40 - R$ 42,00

240 - AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE INSTRU-
MENTAÇÃO - COMPLEXO HC - 6 - 222 - 12 - 240 - R$ 42,00

250 - AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE PERFU-
SÃO - EQUIPE MÉDICA DE PERFUSÃO DA DIVISÃO DE CIRURGIA 
DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO DO CORA-
ÇÃO - 1 - 37 - 2 - 40 - R$ 42,00

I – Disposições preliminares
1 - A realização do presente concurso foi autorizada con-

forme despacho do Senhor Governador do Estado, publicado no 
Diário Oficial do Estado, Seção I, página 03, em 03/07/2007, de 
acordo com o que estabelece o artigo 3º do Decreto nº 60.449, 
de 15 de maio de 2014.

2 - As publicações referentes ao presente concurso poderão 
ser acompanhadas por meio do Portal de Concursos Públicos 
do Estado (http://www.concursopublico.sp.gov.br) ou dos sites 
da Imprensa Oficial (http://www.imprensaoficial.com.br), da 
Secretaria de Estado da Saúde (http://www.saude.sp.gov.br), do 
HCFMUSP (http://www.hc.fm.usp.br) e do Instituto QUADRIX 
(http://www.quadrix.org.br).

3 - O candidato aprovado será admitido na função-ativida-
de de Agente de Saúde ou Agente Técnico de Saúde ou Auxiliar 
de Saúde nos termos do artigo 19, inciso I da Lei Complementar 
nº 180, de 12 de maio de 1978, e será regido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943).

4 - As informações relativas à função-atividade, especiali-
dade, leis complementares que os regem, jornadas de trabalho, 
número de vagas, valores das taxas de inscrição e vencimentos 
estão estabelecidas no Anexo I.

5 - As informações relativas aos pré-requisitos para ingresso 
(específicos do emprego público), perfil profissional, atribuições, 
conteúdo programático e duração da prova constam no Anexo II.

II – Dos pré-requisitos
1 - O candidato (ou seu procurador), sob as penas da lei, 

assume cumprir as exigências abaixo discriminadas, na data da 
admissão, em atendimento à CLT, e suas alterações:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição 
Federal;

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) possuir os pré-requisitos e a formação necessários para 

exercer o emprego público, conforme mencionado no Anexo II;
d) estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) possuir cópia da última declaração de Imposto de Renda 

entregue à Secretaria da Receita Federal, ou declaração pública 
de bens;

f) se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações 
do serviço militar, entre 1º de janeiro do ano em que completar 
19 (dezenove) e 31 de dezembro do ano em que completar 45 
(quarenta e cinco) anos de idade, observado o disposto no artigo 
210 do Decreto Federal nº 57.654, de 20/01/1966;

g) apresentar Carteira de Trabalho; e
h) conhecer as exigências contidas neste edital e estar de 

acordo com elas.
2 - A apresentação de todos os documentos comprobatórios 

das condições exigidas no item anterior será feita por ocasião da 
admissão, conforme estabelecido nos Capítulos XI e XII.

3 - A não apresentação dos documentos ou a não compro-
vação da respectiva autenticidade, conforme solicitado no item 
anterior, implicará a eliminação do candidato.

III – Das inscrições
1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e 

a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
edital e anexos que o acompanham, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento.

2 - O deferimento da inscrição, através de ato publicado no 
Diário Oficial do Estado, dar-se-á mediante o correto preenchi-
mento da ficha de inscrição e o pagamento da respectiva taxa, 
dentro do período determinado neste edital.

3 - O candidato terá a sua inscrição indeferida, mediante 
ato publicado no Diário Oficial do Estado, quando:

a) efetuar pagamento em valor menor do que o estabe-
lecido;

b) efetuar pagamento fora do período estabelecido para 
inscrição;

c) preencher a ficha de inscrição de modo indevido;
d) não atender as condições estipuladas neste edital.
4 - O candidato deverá ler todas as instruções estipuladas 

neste edital antes de efetuar a inscrição e responsabilizar-se 
pelas informações prestadas na ficha de inscrição, podendo o 
Instituto QUADRIX excluir do concurso público aquele que a 
preencher com dados incorretos, bem como prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

12 - SIDNEY MAMORU KEIRA - 14.463.358-9/SP – 76,00
14 - VALERIA BERTON LIGUORI ZACCHI - 26.674.853-3/

SP – 64,00
15 - VIRIDIANA CAROLINA SANTOS COLOMBINI ORTIZ - 

29.491.669-6/SP – 64,00
b) CANDIDATOS INABILITADOS
Nº inscrição – RG – Nota da Prova
10 - 15.238.068-1/SP – 44,00
b) CANDIDATOS AUSENTES
Nº inscrição – RG
08 -1110218714/RS
13 -35.240.184-9/SP
OBS.: NÃO HOUVE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
III. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS
Conforme estabelecido no Capítulo X e Anexo III do edital 

de abertura de inscrições publicado em Diário Oficial do Esta-
do de 29/01/2015, Convocamos para Entrega de Títulos o(s) 
candidato(s) habilitado(s) no Concurso Público para o(s) cargo(s) 
de MÉDICO I especialidade: CIRURGIA PLÁSTICA

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
PERÍODO: 06 e 07/05/2015
HORÁRIO: 09:00 às 15:00 horas
LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELE-

ÇÃO DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS DO INSTITUTO DE 
INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”

ENDEREÇO: AV. DR. ARNALDO, Nº. 165 – CERQUEIRA 
CESAR – SÃO PAULO – SP.

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA USP

 Secretaria de Estado da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Univer-

sidade de São Paulo – HCFMUSP
Comissão de Concursos Públicos – CCP
RETIFICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 28 de 

abril de 2015
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE DE SAÚDE, AGENTE TÉCNI-

CO DE SAÚDE e AUXILIAR DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO nº. 16/2015
EDITAL NORMATIVO HCFMUSP no. 16, 28 de abril de 2015
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - HCFMUSP, por meio da Comissão 
de Concursos Públicos, instituída mediante Portaria HCFMUSP, 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 06 de 
dezembro de 2014, Seção I, página 57, e nos termos do Decreto 
nº 60.449, de 15 de maio de 2014, torna pública a abertura de 
inscrições e a realização do concurso público para preenchimen-
to de 28 (vinte e oito) funções-atividades de AGENTE DE SAÚDE, 
AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE e AUXILIAR DE SAÚDE, mediante 
as condições estabelecidas nas Instruções Especiais, contidas no 
presente edital, conforme quadro abaixo:

Instruções Especiais
NÍVEL FUNDAMENTAL
CÓD. - FUNÇÃO-ATIVIDADE - UNIDADE DE EXERCÍCIO DA 

VAGA - VAGAS EFETIVAS - CADASTRO RESERVA FORMADO - 
TOTAL DE VAGAS

(EFETIVAS + CADASTRO RESERVA) - VALOR DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

 -  -  -  - AMPLA CONCORRÊNCIA - CANDIDATOS
COM DEFICIÊNCIA
100 - AUXILIAR DE SAÚDE – ATENDENTE DE NUTRIÇÃO - 

INSTITUTO CENTRAL e INSTITUTO DO CORAÇÃO - 4 - 148 - 8 
- 160 - R$ 25,00

110 - AUXILIAR DE SAÚDE – SERVIÇAL DE LABORATÓRIO - 
COMPLEXO HC - 2 - 74 - 4 - 80 - R$ 25,00

NÍVEL MÉDIO
CÓD. - FUNÇÃO-ATIVIDADE - UNIDADE DE EXERCÍCIO DA 

VAGA - VAGAS EFETIVAS - CADASTRO RESERVA FORMADO - 
TOTAL DE VAGAS

(EFETIVAS + CADASTRO RESERVA) - VALOR DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

 -  -  -  - AMPLA CONCORRÊNCIA - CANDIDATOS
COM DEFICIÊNCIA
200 - AGENTE DE SAÚDE – AUXILIAR DE ANESTESIA - COM-

PLEXO HC - 4 - 148 - 8 - 160 - R$ 42,00
210 - AGENTE DE SAÚDE – AUXILIAR DE FARMÁCIA - 

INSTITUTO CENTRAL, INSTITUTO DO CORAÇÃO, INSTITUTO DE 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e INSTITUTO DE PSIQUIATRIA 
- 9 - 333 - 18 - 360 - R$ 42,00

220 - AGENTE DE SAÚDE - DIVISÃO DE HOSPITAL AUXILIAR 
DE SUZANO - 1 - 37 - 2 - 40 - R$ 42,00

230 - AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE ELE-
TROENCEFALOGRAFIA - SEÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAFIA 
DO SERVIÇO DE ATIVIDADES ESPECIALIZADAS DA DIVISÃO DE 
CLÍNICA NEUROLOGICA DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO 
DO INSTITUTO CENTRAL - 1 - 37 - 2 - 40 - R$ 42,00

240 - AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE INSTRU-
MENTAÇÃO - COMPLEXO HC - 6 - 222 - 12 - 240 - R$ 42,00

250 - AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE PERFU-
SÃO - EQUIPE MÉDICA DE PERFUSÃO DA DIVISÃO DE CIRURGIA 
DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO DO CORA-
ÇÃO - 1 - 37 - 2 - 40 - R$ 42,00

ONDE SE LEU:
3.1 Para ser considerado habilitado, o concorrente da 

função-atividade: AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE 
INSTRUMENTAÇÃO – deverá obter nota igual ou superior a 40 
(quarenta) pontos em Conhecimentos Específicos- disciplina 
“Conhecimentos na área” e obter nota igual ou superior a 60 
(sessenta) pontos na prova objetiva.

3.2 Para serem considerados habilitados, os concorrentes 
as seguintes funções-atividades: AGENTE DE SAÚDE – AUXILIAR 
DE ANESTESIA, AGENTE DE SAÚDE - AUXILIAR DE FARMÁCIA, 
AGENTE DE TÉCNICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE PERFUSÃO, TÉC-
NICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE PERFUSÃO, AUXILIAR DE SAÚDE 
– ATENDENTE DE NUTRIÇÃO e AUXILIAR DE SAÚDE – SERVIÇAL 
DE LABORATÓRIO – deverão obter nota igual ou superior a 
30 (trinta) pontos em Conhecimentos Específicos- disciplina 
“Conhecimentos na área” e obter nota igual ou superior a 50 
(cinquenta) pontos na prova objetiva.

3.3 Para serem considerados habilitados, os concorrentes as 
seguintes funções-atividades: AGENTE DE SAÚDE para a DIVI-
SÃO DE HOSPITAL AUXILIAR DE SUZANO e AGENTE TÉCNICO DE 
SAÚDE – TÉCNICO DE PERFUSÃO - deverão obter nota igual ou 
superior a 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva.

LEIA-SE:
3.1 Para ser considerado habilitado, o concorrente da 

função-atividade: AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE 
INSTRUMENTAÇÃO – deverá obter nota igual ou superior a 40 
(quarenta) pontos em Conhecimentos Específicos- disciplina 
“Conhecimentos na área” e obter nota igual ou superior a 60 
(sessenta) pontos na prova objetiva.

3.2 Para serem considerados habilitados, os concorrentes 
as seguintes funções-atividades: AGENTE DE SAÚDE – AUXILIAR 
DE ANESTESIA, AGENTE DE SAÚDE - AUXILIAR DE FARMÁCIA, 
AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE – TÉCNICO DE PERFUSÃO, AUXI-
LIAR DE SAÚDE – ATENDENTE DE NUTRIÇÃO e AUXILIAR DE 
SAÚDE – SERVIÇAL DE LABORATÓRIO – deverão obter nota 
igual ou superior a 30 (trinta) pontos em Conhecimentos Especí-
ficos- disciplina “Conhecimentos na área” e obter nota igual ou 
superior a 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva.

3.3 Para serem considerados habilitados, os concorrentes as 
seguintes funções-atividades: AGENTE DE SAÚDE para a DIVI-
SÃO DE HOSPITAL AUXILIAR DE SUZANO e AGENTE TÉCNICO DE 
SAÚDE – TÉCNICO DE ELETROENCEFALOGRAFIA - deverão obter 
nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva.

Secretaria de Estado da Saúde

ESPECIALIDADE: NEFROLOGIA
I.E. Nº 06/2015 -  -  - EDITAL Nº 55/2015
DIVULGAÇÃO DO GABARITO, RESULTADO DA PROVA OBJE-

TIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS E CONVOCA-
ÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS

O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenado-
ria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por 
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para 
o presente certame, torna pública a Divulgação do Gabarito 
e do Resultado da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e 
Específicos, conforme itens I e II abaixo, obtidos pelos candida-
tos inscritos no Concurso Público para o(s) cargo(s) de MÉDICO 
I especialidade: NEFROLOGIA, e Convocação para Entrega de 
Títulos, conforme item III.

De acordo com o artigo 14, do Decreto nº 21.872/84, e 
conforme estabelecido no edital de Abertura de Inscrição, o 
prazo para o pedido de Revisão do Gabarito e de Notas é de 03 
(três) dias úteis, contados a partir desta publicação, mediante 
requerimento dirigido a Comissão Especial de Concurso Público, 
digitado em duas vias (original e cópia), conforme modelo 
contido no site da Coordenadoria de Recursos Humanos, http://
saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/homepa-
ge/acesso-rapido/selecao/candidato/ e entregues e protocolados 
na unidade detentora do certame, situada na Av. Dr. Arnaldo, nº. 
165 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP., no horário das 09:00 
às 15:00 horas.

Cada questão ou item a ser interposto deverá ser apresenta-
do em folha separada, com argumentação lógica e consistente, 
contendo a devida identificação do candidato.

I. GABARITO
Questão – Alternativa
01-A / 02-E / 03-B / 04-E / 05-D /
06-D / 07-B / 08-D / 09-E / 10-D /
11-E / 12-D / 13-B / 14-C / 15-B /
16-C / 17-C / 18-A / 19-E / 20-A /
21-A / 22-E / 23-E / 24-A / 25-C /
26-A / 27-D / 28-A / 29-A / 30-D /
31-C / 32-B / 33-A / 34-B / 35-E /
36-C / 37-D / 38-B / 39-C / 40-C /
41-A / 42-B / 43-C / 44-E / 45-A /
46-D / 47-A / 48-D / 49-B / 50-C /
II. RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS E ESPECÍFICOS
a) CANDIDATOS HABILITADOS
Nº inscrição – Nome – RG – Nota da Prova
01 - BENEDITO JORGE PEREIRA - 1.191.483 /MA – 66,00
02 - JANAINA DE ALMEIDA MOTA RAMALHO - 

97002610682/CE – 94,00
03 - IRENE FARIA DUAYER - 28.517.259-1/SP – 96,00
04 - CAMILA HITOMI NIHEI - 34.419.545-4/SP – 96,00
05 - LUANA PEDREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA - 07711991-

63/BA – 70,00
06 - ZITA MARIA LEME BRITTO - 6.517.842-7/SP – 70,00
08 - ALESSANDRA MARTINS BALES - 28.841.564-4/SP – 

78,00
09 - LAURISSON ALBUQUERQUE DA COSTA - 

2001001259517/AL – 88,00
b) CANDIDATOS AUSENTES
Nº inscrição – RG
07 - 20.636.666-8/RJ
OBS.: NÃO HOUVE CANDIDATOS INABILITADOS E COM 

DEFICIÊNCIA
III. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS
Conforme estabelecido no Capítulo X e Anexo III do edital 

de abertura de inscrições publicado em Diário Oficial do Esta-
do de 29/01/2015, Convocamos para Entrega de Títulos o(s) 
candidato(s) habilitado(s) no Concurso Público para o(s) cargo(s) 
de MÉDICO I especialidade: NEFROLOGIA

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
PERÍODO: 06 e 07/05/2015
HORÁRIO: 09:00 às 15:00 horas
LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELE-

ÇÃO DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS DO INSTITUTO DE 
INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”

ENDEREÇO: AV. DR. ARNALDO, Nº. 165 – CERQUEIRA 
CESAR – SÃO PAULO – SP.

 UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: CIRURGIA PLÁSTICA
I.E. Nº 07/2015 -  -  - EDITAL Nº 54/2015
DIVULGAÇÃO DO GABARITO, RESULTADO DA PROVA OBJE-

TIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS E CONVOCA-
ÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS

O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenado-
ria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por 
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para 
o presente certame, torna pública a Divulgação do Gabarito e do 
Resultado da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e Espe-
cíficos, conforme itens I e II abaixo, obtidos pelos candidatos 
inscritos no Concurso Público para o(s) cargo(s) de MÉDICO I 
especialidade: CIRURGIA PLÁSTICA, e Convocação para Entrega 
de Títulos, conforme item III.

De acordo com o artigo 14, do Decreto nº 21.872/84, e 
conforme estabelecido no edital de Abertura de Inscrição, o 
prazo para o pedido de Revisão do Gabarito e de Notas é de 03 
(três) dias úteis, contados a partir desta publicação, mediante 
requerimento dirigido a Comissão Especial de Concurso Público, 
digitado em duas vias (original e cópia), conforme modelo 
contido no site da Coordenadoria de Recursos Humanos, http://
saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/homepa-
ge/acesso-rapido/selecao/candidato/ e entregues e protocolados 
na unidade detentora do certame, situada na Av. Dr. Arnaldo, nº. 
165 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP., no horário das 09:00 
às 15:00 horas.

Cada questão ou item a ser interposto deverá ser apresenta-
do em folha separada, com argumentação lógica e consistente, 
contendo a devida identificação do candidato.

I. GABARITO
Questão – Alternativa
01-C / 02-D / 03-E / 04-D / 05-A /
06-E / 07-C / 08-D / 09-D / 10-D /
11-E / 12-C / 13-E / 14-C / 15-E /
16-D / 17-E / 18-B / 19-A / 20-C /
21-D / 22-E / 23-C / 24-C / 25-B /
26-C / 27-B / 28-A / 29-C / 30-C /
31-E / 32-B / 33-D / 34-D / 35-D /
36-C / 37-A / 38-E / 39-B / 40-A /
41-D / 42-D / 43-A / 44-C / 45-A /
46-A / 47-D / 48-E / 49-D / 50-E /
II. RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS E ESPECÍFICOS
a) CANDIDATOS HABILITADOS
Nº inscrição – Nome – RG – Nota da Prova
01 - ALEXANDRE JIN BOK AUDI CHANG -33.643.183-1/

SP – 64,00
02 - MARIO JORGE WARDE FILHO-17.119.177-8/SP – 60,00
03 - FLÁVIO MARQUES NOGUEIRA-25.292.100-8/SP – 

60,00
04 - FERNANDO CAMPOS MORAES AMATO- 30.014.642-5/

SP – 74,00
05 - GLADSTONE EUSTAQUIO DE LIMA FARIA-9.153.237/

MG – 70,00
06 - DANILO ZANARDO CHAMMAS-34.588.304 -4/SP – 

76,00
07 - PRISCILLA HELENA LOTIERZO SAITO- 25.705.646-4/

SP – 72,00
09 - TIAGO SARMENTO SIMÃO - 53.231.716-6/SP – 86,00
11 - ENIO CÉSAR GIACCHETTO JUNIOR - 44.116.754-8/

SP – 74,00

Fabio
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