sexta-feira, 22 de maio de 2015
cado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público
e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão
público que, por lei federal, valem como identidade; carteira de
trabalho, carteira nacional de habilitação (somente no caso do
modelo novo, aprovado pelo art. 159º da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997).
3.2 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no
local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após
o início das provas.
3.3 Será eliminado do Concurso Público, o candidato que,
durante a realização das provas, for surpreendido portando
aparelhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets,
ipod, walkman, pendrive, agenda eletrônica, mp3 player ou
similar, notebook, palmtop, receptor ou transmissor de dados,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle
de alarme de carro etc., bem como relógio do tipo data bank,
óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
3.3.1 A COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS recomenda
que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de realização das provas.
3.3.2 A BANCA EXAMINADORA não ficará responsável pela
guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados.
3.3.3 A BANCA EXAMINADORA não se responsabilizará por
perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
3.4 No dia de realização da prova, o candidato deve observar todas as instruções contidas no edital normativo do
Concurso Público, divulgado no endereço eletrônico http://
www.quadrix.org.br/concursohc201518.aspx, o qual não poderá
alegar qualquer desconhecimento.
3.5 Ao candidato não será enviada correspondência informando o local de aplicação de provas.
3.6 O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
4 Relação geral das inscrições homologadas, na seguinte
ordem: Função-Atividade, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e número do Registro Geral.
MÉDICO I para o SERVIÇO DE RADIOLOGIA DE CABEÇA E
PESCOÇO DA DIVISÃO DE CLÍNICA RADIOLÓGICA DO INSTITUTO DE RADIOLOGIA
INSCRIÇÃO – CANDIDATO - RG
308.00850823/5 - ALVARO DIAS SIMOES - 0872332152BA
308.00850847/1 - BRUNO CASOLA OLIVETTI - 435613406SP
308.00849387/0 - CARLOS TOYAMA - 13955156SP
308.00850836/0 - DALTON YUKIO ARAUJO FUGITA 111425922RJ
308.00850706/9 - RODRIGO WATANABE MURAKOSHI 299473302SP
308.00850298/8 - SERGIO BORGES DE AMORIM MG10035982
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP
Comissão de Concursos Públicos - CCP
CONCURSO PÚBLICO nº 19/2015
NÍVEL UNIVERSITÁRIO – MÉDICO I para a EQUIPE MEDICA
I DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA GASTRINTESTINAL DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO CENTRAL
EDITAL nº 02/2015-CCP, DE 21 DE MAIO DE 2015.
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo - HCFMUSP, através da Comissão de
Concursos Públicos - CCP, nos termos do Decreto no. 60.449,
de 15.5.2014, torna público o horário e forma para obtenção
de comprovante com informações sobre local de realização
das provas; relação geral de inscrições homologadas, relação
geral das solicitações para concorrer às vagas reservadas aos
candidatos com deficiência e relação geral das solicitações de
atendimento especial.
1. - CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
DATA DA PROVA ESCRITA e PRÁTICA
Data: 28 de maio de 2015
PROVA ESCRITA: das 07 às 11 horas
PROVA PRÁTICA: das 13 às 15 horas
ENTREVISTA: das 16 às 18 horas
Local: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA – PRÉDIO DOS AMBULATÓRIOS - 6º Andar - BLOCO 3
Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 – Cerqueira
César – São Paulo - SP
2. - ANÁLISE DOS TÍTULOS
O CURRICULUM VITAE E DOCUMENTAÇÃO (FOTOCÓPIAS
DOS DOCUMENTOS) DEVERÃO SER ENTREGUES pelos candidatos à Banca Examinadora no DIA DAS PROVAS, em envelope
fechado e identificado externamente.
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 O candidato deverá comparecer ao local designado
para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos,
munido de:
a) confirmação de inscrição;
b) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto
nº 2 e borracha;
c) original de um dos documentos de identidade relacionados a seguir: Carteiras expedidas pela Secretaria da Justiça
e Segurança (SJS) e/ou Secretaria de Segurança Pública, pelos Ministérios Militares e pelos Corpos de Bombeiros
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (Ordens, Conselhos); passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público
e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão
público que, por lei federal, valem como identidade; carteira de
trabalho, carteira nacional de habilitação (somente no caso do
modelo novo, aprovado pelo art. 159º da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997).
3.2 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no
local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após
o início das provas.
3.3 Será eliminado do Concurso Público, o candidato que,
durante a realização das provas, for surpreendido portando
aparelhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets,
ipod, walkman, pendrive, agenda eletrônica, mp3 player ou
similar, notebook, palmtop, receptor ou transmissor de dados,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle
de alarme de carro etc., bem como relógio do tipo data bank,
óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
3.3.1 A COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS recomenda
que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de realização das provas.
3.3.2 A BANCA EXAMINADORA não ficará responsável pela
guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados.
3.3.3 A BANCA EXAMINADORA não se responsabilizará por
perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
3.4 No dia de realização da prova, o candidato deve observar todas as instruções contidas no edital normativo do
Concurso Público, divulgado no endereço eletrônico http://
www.quadrix.org.br/concursohc201519.aspx, o qual não poderá
alegar qualquer desconhecimento.
3.5 Ao candidato não será enviada correspondência informando o local de aplicação de provas.
3.6 O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
4 Relação geral das inscrições homologadas, na seguinte
ordem: Função-Atividade, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e número do Registro Geral.
MÉDICO I para a EQUIPE MEDICA I DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA GASTRINTESTINAL DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO
DO INSTITUTO CENTRAL
INSCRIÇÃO – CANDIDATO - RG
309.00841438/5 - CHRISTIANO MAKOTO SAKAI 337189559SP
309.00841731/4 - MARCELO MAGNO DE FREITAS SOUSA
- MG12236527

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

MEIO AMBIENTE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 27/2015
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, torna público a NOTA OBTIDA pelo candidato na prova OBJETIVA/DISSERTATIVA do Concurso Público
para a função-atividade deMÉDICO I-HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA, Processo HCRPn.º4017/2015.
CANDIDATO APROVADO
Insc. - Nome - RG - CPF - Nota
1 - ANDRE VANNUCHI BADRAN - 301144953 - 219.561.61805 - 81,0
Fica convocado o candidato aprovado na Prova OBJETIVA/
DISSERTATIVA para a PROVA abaixo relacionada:
PROVA - : OBJETIVA/PRÁTICA
Data - : 29/05/2015
Horário - : 09:00HORAS
Local - :Serviço de Seleção e Desenvolvimento do Centro de
Recursos Humanos - Subsolo– Hospital das Clínicas de Ribeirão
Preto– Campus Universitário s/n – Monte Alegre – Ribeirão
Preto – SP.
O candidato deverá comparecer ao local da prova, pelo
menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada, munido do
comprovante de inscrição, caneta de tinta azul, lápis preto e
borracha, e deverá apresentar documento de identificação (RG).
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 12/2015
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, torna público as NOTAS OBTIDAS pelos
candidatos na AVALIAÇÃO DE TÍTULOS do Concurso Público
para a função-atividade de MÉDICO I-NEUROLOGIA UNIDADE
DE EMERGÊNCIA, Processo HCRPn.º 1812/2015.
CANDIDATOS APROVADOS
Insc. - Nome - RG - CPF - Nota
3 - ADSON FREITAS DE LUCENA - 97002303020 662.759.113-87 - 13,50
10 - CRISTIANO MILANI - 183808319 - 181.586.348-00
- 13,50
8 - DANIEL ESCOBAR BUENO PEIXOTO - 2005706 119.082.717-44 - 0,50
6 - FERNANDO BERMUDES CABRAL - 1758823 092.249.537-86 - 12,00
9 - GUILHERME GUSTAVO RICCIOPPO RODRIGUES M8554690 - 038.697.516-73 - 13,50
1 - MAISA CABETE PEREIRA SALVETTI - 553229886 711.294.211-04 - 16,00
4 - MILENA CARVALHO LIBARDI - 339926247 - 329.105.31848 - 11,50
5 - RUI KLEBER DO VALE MARTINS FILHO - 99002189495 022.207.103-60 - 13,50
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 18/2015
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto, torna público as NOTAS OBTIDAS
pelos candidatos naAVALIAÇÃO DE TÍTULOSdo Concurso Público
para a função-atividade de AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE (BIOLOGISTA) LABORATÓRIO DE GINECOLOGIA, Processo HCRPn.º 2275/2015.
CANDIDATOS APROVADOS
Insc. - Nome - RG - CPF - Nota
10 - TATIANA MARINA VIEIRA GIORGENON - 254049400 248.426.108-08 - 7,7
12 - THALITA SOUZA BERTELI - 12920901 - 073.261.96613 - 15,7
35 - VANESSA SILVESTRE INNOCENTI GIORGI - 463858529
- 390.791.358-28 - 4,9
22 - VIVIANE PAIVA SANTANA - 46457900-4 - 395.138.57824 - 3,4
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 11/2015
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, torna público as NOTAS OBTIDAS pelos
candidatos na AVALIAÇÃO DE TÍTULOS do Concurso Público
para a função-atividade de MÉDICO I-GASTROENTEROLOGIA E
HEPATOLOGIA PEDIÁTRICA, Processo HCRPn.º 1119/2015.
CANDIDATOS APROVADOS
Insc. - Nome - RG - CPF - Nota
1 - MATEUS ANDRADE - 334622694 - 039.498.886-83 14,5
2 - PATRICIA OLIVEIRA BENETOLO - 132190 - 928.281.32668 - 8,5
4 - PRISCILLA REZENDE DE ABREU FERREIRA - 13097727 073.917.276-01 - 5,5
3 - RENATA PERTICARRARI MUCCI - 438641346 351.383.898-07 - 4,5
6 - ROBERTTA KELLY MARQUES FERREIRA - 4515734 727.692.541-20 - 6,5
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N
MONTE ALEGRE - CEP 14048900 - RIBEIRAO PRETO - SP
EDITAL N.º 36/2015
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA À SAUDE
(BIOLOGISTA)
LABORATÓRIO DE HEMOSTASIA DO LABORATÓRIO DE
HEMATOLOGIA
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto, torna público os deferimentos /
indeferimentos dos pedidos de REDUÇÃO e ISENÇÃO de taxa do
concurso público do Edital citado acima.
Os Candidatos que tiveram seu pedido de REDUÇÃO deferido deverão reimprimir o boleto de cobrança com o devido desconto aplicado e efetuar o pagamento até a data do vencimento.
INSC. - Nome - RG - CPF - SOLICITAÇÃO - STATUS
14 - THAMIRES MELCHIADES DA SILVA MILANI - 489226371
- 410.516.468-63 - REDUÇÃO - DEFERIDO
17 - NATALIA AYDAR DE MORAES - 462870467 375.243.518-60 - REDUÇÃO - DEFERIDO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N
MONTE ALEGRE - CEP 14048900 - RIBEIRAO PRETO - SP
EDITAL N.º 35/2015
AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA À SAUDE
(ASSISTENTE SOCIAL)
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto, torna público os deferimentos /
indeferimentos dos pedidos de REDUÇÃO e ISENÇÃO de taxa do
concurso público do Edital citado acima.
Os Candidatos que tiveram seu pedido de REDUÇÃO deferido deverão reimprimir o boleto de cobrança com o devido desconto aplicado e efetuar o pagamento até a data do vencimento.
INSC. - Nome - RG - CPF - SOLICITAÇÃO - Status
43 - CAROLINE CONCEIÇÃO BORGES DA SILVA - 397718408
- 396.092.718-55 - ISENÇÃO - DEFERIDO
2 - EIDNA MINCHIO - 242223138 - 200.499.418-52 - REDUÇÃO - DEFERIDO
35 - ADRIANE MOREIRA - 343903222 - 317.256.638-21 REDUÇÃO - DEFERIDO
40 - SANDRA DANIEL GINO - 370238564 - 258.725.638-09
- ISENÇÃO - DEFERIDO
70 - MILENA APARECIDA GONCALVES - 359570768 388.578.948-51 - REDUÇÃO - DEFERIDO
22 - MARINA DE ALMEIDA BORGES - 424690275 413.852.828-86 - REDUÇÃO - DEFERIDO

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2011
PROCESSO N.º 1271CC1112
COMUNICADO Nº. 126
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “09 – Do Provimento
das Funções” do Edital de Concurso Público nº. 001/2011 e seus
Anexos, torna público que:
01 – O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), convocado(s)
para comparecimento e entrega da documentação, desistiu(ram)
da vaga, acarretando a perda do direito a contratação, nos termos do Edital de Concurso Público nº. 001/2011.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 110
I – São Paulo
220ZOO - VIGILANTE (ZOOLÓGICO - SP)
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
303001383O - DANILO BIBIANO - 40142891-6 - 53,33 - 113
O presente Comunicado encontra-se disponível no site
www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente.
São Paulo, 21 de maio de 2015.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012
PROCESSO N.º 1193CC1210
COMUNICADO Nº. 053
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “09 – Do Provimento
das Funções” do Edital de Concurso Público nº. 001/2012 e seus
Anexos, torna público que:
01 - O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) não
atendeu(ram) ao Edital de Convocação para comparecimento e
entrega da documentação, acarretando a perda do direito a contratação, nos termos do Edital de Concurso Público nº. 001/2012.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 063
I – São Paulo
Opção: 2001 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
351001252V - TAMIRES NAGATANI DE LIMA - 424899255
- 70,00 - 83
O presente Comunicado encontra-se disponível no site
www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente.
São Paulo, 21 de maio de 2015.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2011
PROCESSO N.º 1271CC1112
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 111
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “XII – Do Provimento
do Cargo” do Edital de Concurso Público nº. 001/2011 e seus
Anexos, CONVOCA os candidatos classificados para anuência
quanto a admissão, apresentação de documentos e realização
de exames médicos admissionais, conforme regras a seguir:
1 – Ficam convocados para contratação os candidatos habilitados, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação,
relacionados no Anexo I.
2 – Os convocados deverão se apresentar no prazo de 3
(três) dias úteis a contar do primeiro dia útil a partir da publicação deste Edital, na sede da Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, sita à Av. Miguel Stéfano, nº. 4241 – Água Funda – São
Paulo – SP, na Divisão de Recursos Humanos, horário das 8:00
às 10:00 horas, munidos da documentação necessária, conforme
especificado no Anexo II deste Edital.
3 – O não comparecimento nos dias e horários indicados,
bem como, a não apresentação dos documentos de comprovação dos pré-requisitos, conforme Edital de Concurso, implicará
na perda definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o
motivo alegado.
4 – Para admissão não serão aceitos protocolos de documentos.
5 – Os candidatos convocados serão encaminhados, após a
entrega da documentação, para exame médico admissional, cujo
resultado é condição indispensável para a contratação.
6 – O exame médico pré-admissional será exclusivamente
eliminatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes
ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, considerando-se
as condições de saúde necessárias para exercício das mesmas.
7 – O exame médico será realizado em data, local e horário
pré-determinado, não podendo ser alterado.
8 – A ausência ao exame médico, eliminará o candidato do
Concurso Público.
9 – A inexatidão das informações prestadas ou a constatação de irregularidades em documentos, ainda que verificadas
posteriormente, eliminará o candidato concursado.
ANEXO I – LISTA DE CONVOCAÇÃO
I – São Paulo
220ZOO - VIGILANTE (ZOOLÓGICO - SP)
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
303001401M - EDMILSON GOMES COSTA - 24967751-9
- 53,33 - 114
ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO
- Os candidatos deverão entregar cópia reprográfica autenticada ou original acompanhado de cópia simples, dos documentos abaixo relacionados, de acordo com o respectivo cargo:
1) - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
2) - Certidão de Nascimento ou Casamento;
3) - 3 (três) fotos 3x4 recentes, com fundo branco;
4) - Carteira de Identidade (RG), comprovando ter, no mínimo, 18 anos de idade completos (na data da posse);
5) - Titulo de Eleitor acompanhado dos dois últimos comprovantes de votação, ou de Certidão de regularidade com a
Justiça Eleitoral;
6) - Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação ou de Isenção do Serviço
Militar, se do sexo masculino;
7) - Cadastro de Pessoa Física regularizado (CPF);
8) - Cartão do PIS/PASEP, se possuir;
9) - Diploma ou certificado de conclusão de curso para
níveis fundamental e médio ou equivalente;
10) - Diploma ou Certificado de conclusão de curso de
nível superior ou habilitação legal equivalente, fornecida por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC);
11) - Caderneta de vacinação dos filhos menores de 14
(se houver);
12) - Certidão de nascimento dos filhos;
13) - Atestado de invalidez, emitido pelo INSS, de filho de
qualquer idade;
14) - Comprovante de escolaridade requerida pelo cargo;
15) - Declaração Negativa de Acumulação de Emprego
Público;
16) - Comprovante de Residência;
17) - Comprovante do Registro no Conselho da categoria
(ex.: CRC, CRQ, OAB etc.), para profissões regulamentadas;
18) - Certidão negativa de antecedentes criminais expedida
pela secretaria de segurança pública da área de seu domicílio
(original)
19) - Certidão expedida pelo órgão competente, indicando
o tipo de aposentadoria (somente para os aposentados em
cargo/emprego/função, públicos, desde que os cargos estejam
previstos nas acumulações legais previstas pela constituição
federal) – original.

São Paulo, 125 (94) – 165
20) - Registro na Polícia Federal para o cargo de Vigilante.
21) - Carteira nacional de habilitação categoria C (para os
cargos de motorista e tratorista agrícola)
22) - Registro no MTE para o cargo de Médico do Trabalho.
23) - Registro no MTE/SRTE para o cargo de Auxiliar de
Enfermagem do Trabalho.
24) - Registro na DRT para o cargo de Técnico de Segurança
do Trabalho.
O presente Edital de Convocação encontra-se disponível no
site www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente Edital.
São Paulo, 21 de maio de 2015.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012
PROCESSO N.º 1193CC1210
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 064
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “XII – Do Provimento
do Cargo” do Edital de Concurso Público nº. 001/2012 e seus
Anexos, CONVOCA os candidatos classificados para anuência
quanto a admissão, apresentação de documentos e realização
de exames médicos admissionais, conforme regras a seguir:
1 – Ficam convocados para contratação os candidatos habilitados, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação,
relacionados no Anexo I.
2 – Os convocados deverão se apresentar no prazo de 3
(três) dias úteis a contar do primeiro dia útil a partir da publicação deste Edital, na sede da Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, sita à Av. Miguel Stéfano, nº. 4241 – Água Funda – São
Paulo – SP, na Divisão de Recursos Humanos, horário das 8:00
às 10:00 horas, munidos da documentação necessária, conforme
especificado no Anexo II deste Edital.
3 – O não comparecimento nos dias e horários indicados, bem
como, a não apresentação dos documentos de comprovação dos
pré-requisitos, conforme Edital de Concurso, implicará na perda
definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o motivo alegado.
4 – Para admissão não serão aceitos protocolos de documentos.
5 – Os candidatos convocados serão encaminhados, após a
entrega da documentação, para exame médico admissional, cujo
resultado é condição indispensável para a contratação.
6 – O exame médico pré-admissional será exclusivamente
eliminatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes
ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, considerando-se
as condições de saúde necessárias para exercício das mesmas.
7 – O exame médico será realizado em data, local e horário
pré-determinado, não podendo ser alterado.
8 – A ausência ao exame médico, eliminará o candidato do
Concurso Público.
9 – A inexatidão das informações prestadas ou a constatação de irregularidades em documentos, ainda que verificadas
posteriormente, eliminará o candidato concursado.
ANEXO I – LISTA DE CONVOCAÇÃO
I – São Paulo
Opção: 2001 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
351000865Q - LEONARDO OLIVEIRA MARTINS DIAS 494553509 - 70,00 - 84
Opção: 2003 – AUXILIAR DE PESSOAL
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
351001530M - GLYCERIO PIMENTA CAMARGO FILHO 2398838 - 60,00 - 12
ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO
- Os candidatos deverão entregar cópia reprográfica autenticada ou original acompanhado de cópia simples, dos documentos abaixo relacionados, de acordo com o respectivo cargo:
1) - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
2) - Certidão de Nascimento ou Casamento;
3) - 3 (três) fotos 3x4 recentes, com fundo branco;
4) - Carteira de Identidade (RG), comprovando ter, no mínimo, 18 anos de idade completos (na data da posse);
5) - Titulo de Eleitor acompanhado dos dois últimos comprovantes de votação, ou de Certidão de regularidade com a
Justiça Eleitoral;
6) - Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação ou de Isenção do Serviço
Militar, se do sexo masculino;
7) - Cadastro de Pessoa Física regularizado (CPF);
8) - Cartão do PIS/PASEP, se possuir;
9) - Diploma ou certificado de conclusão de curso para
níveis fundamental e médio ou equivalente;
10) - Diploma ou Certificado de conclusão de curso de
nível superior ou habilitação legal equivalente, fornecida por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC);
11) - Caderneta de vacinação dos filhos menores de 14
(se houver);
12) - Certidão de nascimento dos filhos;
13) - Atestado de invalidez, emitido pelo INSS, de filho de
qualquer idade;
14) - Comprovante de escolaridade requerida pelo cargo;
15) - Declaração Negativa de Acumulação de Emprego Público;
16) - Comprovante de Residência;
17) - Comprovante do Registro no Conselho da categoria
(ex.: CRC, CRQ, OAB etc.), para profissões regulamentadas;
18) - Certidão negativa de antecedentes criminais expedida
pela secretaria de segurança pública da área de seu domicílio
(original)
19) - Certidão expedida pelo órgão competente, indicando
o tipo de aposentadoria (somente para os aposentados em
cargo/emprego/função, públicos, desde que os cargos estejam
previstos nas acumulações legais previstas pela constituição
federal) – original.
20) - Registro na Polícia Federal para o cargo de Vigilante.
21) - Carteira nacional de habilitação categoria C (para os
cargos de motorista e tratorista agrícola)
22) - Registro no MTE para o cargo de Médico do Trabalho.
23) - Registro no MTE/SRTE para o cargo de Auxiliar de
Enfermagem do Trabalho.
24) - Registro na DRT para o cargo de Técnico de Segurança
do Trabalho.
O presente Edital de Convocação encontra-se disponível no
site www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente Edital.
São Paulo, 21 de maio de 2015.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ARTES,
CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Edital EACH nº 04/2015
CONVOCAÇÃO
A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade
de São Paulo convoca o candidato DANIEL DE ANGELIS CORDEIRO a comparecer ao Serviço de Pessoal da EACH, sito à Av. Arlindo Bettio, 1.000, Ermelino Matarazzo, SP, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir de 25/05/2015, das 10h às 16h, munido de
todos os documentos para dar andamento à sua nomeação
como Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, conforme Edital
EACH/ATAc nº 069//2014, de Abertura de Inscrição ao concurso
Público para provimento de 01 cargo, publicado no D.O.E. de
04/12/2014, e Edital EACH/ATAc nº 031/2015 de Resultado Final/
Classificação e Homologação, publ. no D.O.E. de 14/05/2015.

