sexta-feira, 25 de abril de 2014
Realizar punções ou infiltrações no canal raqueano, ventrículo, nervos e troncos nervosos, utilizando seringas e agulhas
especiais, para possibilitar a descompressão dos mesmos,
introduzir medicamentos para outros fins; indicar e/ou executar
cirurgia neurológica, empregando aparelhos e instrumentos
especiais, para preservar ou restituir a função neurológica;
interpretar resultados de exames de líquor e de neurofisiologia
clínica, comparando-os com os dados normais, para complementar diagnósticos; realizar exames radiográficos, injetando
substâncias radiopacas em veias, artérias e outros órgãos, para
localizar o processo patológico; fazer exame eletromiográfico, empregando aparelhagem especial, para diagnosticar as
afecções do sistema nervoso periférico; planejar e desenvolver
programas educativos com relação ao epiléptico, orientando o
paciente e a sociedade, para reduzir a incidência ou os efeitos
da moléstia e promover a integração do paciente em seu meio;
planejar e desenvolver programas de prevenção de infestações,
especialmente cisticercose, moléstia de Chagas, ictiocenose,
meningite e outras, realizando campanhas de orientação, para
diminuir a incidência destas moléstias ou minorar seus efeitos; realizar exame eletroencefalográfico, utilizando aparelhos
especiais, para diagnosticar arritmias e localizar focos cerebrais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Exame Neurológico do recém-nascido ao adolescente;
- Infecções do sistema nervoso;
- Epilepsia e distúrbios paroxísticos de natureza não
epiléptica;
- Síndromes epilépticas mais comuns da infância;
- Distúrbios do desenvolvimento do sistema nervoso;
- Encefalopatias não progressivas e progressivas;
- Doenças Neurocutânias;
- Tumores do Sistema Nervoso Central;
- Hipertensão intracraniana;
- Distúrbios do sono, dissonias e parassonias;
- Distúrbios do comportamento;
- Dificuldades e distúrbios do aprendizado escolar, atraso
global do desenvolvimento e retardo mental. Dislexia. Hiperatividade. Déficit de atenção;
- Cefaléias;
- Doenças neuromusculares;
- Doenças Neurológicas Heredodegenerativas;
- Ataxias agudas;
- Infecções congênitas;
- Afecções dos gânglios da base;
- Peroxissomopatias;
- Lisossomopatias;
- Doenças desmielinizantes;
- Traumatismo cranioencefálico, Traumatismo não acidental
em crianças. Coma;
- Acidentes vasculares cerebrais na infância;
- Comprometimento neurológico em doenças sistêmicas;
- Déficit visual e auditivo: Associados a doenças neurológicas;
- Autismo;
- Tiques e Síndrome de Tourette;
- Meningites e encefalites;
- Perda de fôlego;
- Complicações neurológicas das deficiências nutricionais;
- Envenenamentos e intoxicações;
- Malformações congênitas;
- Doenças neurológicas associadas a prematuridade;
- Encefalopatia hipóxico-isquêmica;
- Alterações do crescimento e desenvolvimento;
- Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011;
- Decreto nº 58.052, de 16/05/2012.
DURAÇÃO DA PROVA: 04 (quatro) Horas
ANEXO III – DOS TÍTULOS – PONTUAÇÃO MÁXIMA DE 20
(vinte PONTOS
TÍTULO: tempo de serviço público como MÉDICO I
(Especialidade(s): NEUROLOGIA), para servidores que contavam,
em 05/10/1988, com 05 (cinco) anos continuados em serviço no
cargo, nos termos do artigo 18 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual.
VALOR UNITÁRIO (pontos): 0,2 pontos por ano.
VALOR MÁXIMO (pontos): até 02 pontos.
COMPROVANTE: Certidão de Tempo de Serviço Público,
expedida por órgão oficial competente, nos termos do subitem
"5.2" do Capítulo X deste edital.
TÍTULO: Doutorado dentro da especialidade para a qual
concorre.
VALOR (pontos): 5 pontos.
COMPROVANTE(S): Diploma, Certificado de conclusão ou
equivalente, conforme disposto no item “4” do Capítulo X
deste Edital.
TÍTULO: Mestrado dentro da especialidade para a qual
concorre.
VALOR (pontos): 4 pontos.
COMPROVANTE(S): Diploma, Certificado de conclusão ou
equivalente, conforme disposto no item “4” do Capítulo X
deste Edital.
TÍTULO: Participações em Conferências, Congressos, Fóruns,
Jornadas, Palestras, Seminários, Simpósios, Workshop (nos últimos 05 anos) na especialidade para a qual concorre.
VALOR UNITÁRIO (pontos): 0,25 ponto por evento.
VALOR MÁXIMO (pontos): até 1 ponto.
COMPROVANTE(S): Certificado/declaração de participação
no evento, conforme item “4” do Capítulo X deste Edital.
TÍTULO: Experiência Profissional na especialidade para a
qual concorre.
VALOR UNITÁRIO (pontos): 1 ponto por ano.
VALOR MÁXIMO (pontos): até 8 pontos.
COMPROVANTE(S): Conforme disposto nos subitens “4.1”
ao “5.3” do Capítulo X deste Edital.
ANEXO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS E AJUDAS
TÉCNICAS DISPONÍVEIS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
As seguintes condições específicas e ajudas técnicas poderão ser disponibilizadas aos candidatos com deficiência, na
medida da sua necessidade, sem prejuízo de outras que se
fizerem necessárias.
A. Ao candidato com DEFICIÊNCIA VISUAL:
A1 - Prova impressa em Braile;
A2 - Prova impressa em caracteres ampliados, indicando o
tamanho da fonte;
A3 - Fiscal Ledor, com leitura fluente, devendo, nesta situação, a prova ser gravada em áudio;
A4 - Utilização de computador com software de leitura de
tela e ou ampliação de tela, devendo o candidato indicar um
dentre os relacionados a seguir:
A4.1 - Lente de aumento do Windows (Ampliação);
A4.2 - Narrador do Windows (Leitor de tela).
B. Ao candidato com DEFICIÊNCIA AUDITIVA:
B1 - Fiscal Intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº
12.319, de 01/09/2010, preferencialmente com habilitação no
exame de proficiência em LIBRAS (PRÓ-LIBRAS), nos casos de
prova oral, devendo, neste caso, a prova ser gravada em vídeo.
No caso de impossibilidade da gravação, esta deverá ser justificada pela Comissão Especial de Concurso Público;
B2 - Autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão Especial de Concurso
Público, com a finalidade de garantir a lisura do concurso.
C. Ao candidato com DEFICIÊNCIA FÍSICA:
C1 - Mobiliário adaptado e espaços adequados para a
realização da prova;
C2 - Designação de fiscal para auxiliar no manuseio da
prova e transcrição das respostas;
C3 - Facilidade de acesso às salas de provas e às demais
instalações relacionadas ao certame.
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INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO
RIBAS
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: ENFERMEIRO
I. E. Nº: 13/2014
EDITAL Nº: 58/2014
DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, torna público o DEFERIMENTO DE TODAS
AS INSCRIÇÕES pagas no Concurso Público para o cargo de
ENFERMEIRO, I.E. nº 13/2014.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – FARMACÊUTICO
I. E. Nº: 12/2014
EDITAL Nº: 57/2014
DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, torna público o DEFERIMENTO DE TODAS
AS INSCRIÇÕES pagas no Concurso Público para o cargo de
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FARMACÊUTICO,
I.E. nº 12/2014.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AUXILIAR DE SAÚDE
I. E. Nº: 15/2014
EDITAL Nº: 60/2014
DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, torna público o DEFERIMENTO DE TODAS
AS INSCRIÇÕES pagas no Concurso Público para o cargo de
AUXILIAR DE SAÚDE, I.E. nº 15/2014.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: OFICIAL DE SAÚDE
I. E. Nº: 16/2014
EDITAL Nº: 61/2014
DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, torna público o DEFERIMENTO DE TODAS AS
INSCRIÇÕES pagas no Concurso Público para o cargo de OFICIAL
DE SAÚDE, I.E. nº 16/2014.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL
I. E. Nº: 08/2014
EDITAL Nº: 53/2014
DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde,
por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída
para o presente certame, torna público o DEFERIMENTO DE
TODAS AS INSCRIÇÕES pagas no Concurso Público para o cargo
de AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ASSISTENTE
SOCIAL, I.E. nº 08/2014.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – BIOLOGISTA
I. E. Nº: 09/2014
EDITAL Nº: 54/2014
DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, torna público o DEFERIMENTO DE TODAS
AS INSCRIÇÕES pagas no Concurso Público para o cargo de
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BIOLOGISTA,
I.E. nº 09/2014.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – NUTRICIONISTA
I. E. Nº: 10/2014
EDITAL Nº: 55/2014
DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, torna público o DEFERIMENTO DE TODAS
AS INSCRIÇÕES pagas no Concurso Público para o cargo de
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – NUTRICIONISTA,
I.E. nº 10/2014.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – PSICÓLOGO
I. E. Nº: 11/2014
EDITAL Nº: 56/2014
DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, torna público o DEFERIMENTO DE TODAS
AS INSCRIÇÕES pagas no Concurso Público para o cargo de
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PSICÓLOGO,
I.E. nº 11/2014.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
I. E. Nº: 14/2014
EDITAL Nº: 59/2014
DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, torna público o DEFERIMENTO DE TODAS
AS INSCRIÇÕES pagas no Concurso Público para o cargo de
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, I.E. nº 14/2014.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: MEDICO I
ESPECIALIDADE: COLOPROCTOLOGIA
I.E. Nº 06/2014
EDITAL Nº 48/2014
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
O INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da
Saúde, por meio da Comissão Especial de Concurso Público,
instituída para o presente certame, torna público o Resultado da
Avaliação dos Títulos, do Concurso Público para o(s) cargo(s) de
MÉDICO I especialidade: COLOPROCTOLOGIA.
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 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, www.saude.sp.gov.br/
coordenadoria-de-recursos-humanos/homepage/acesso-rapido/
concursos-abertura-de-inscricao/candidato/ e entregues e protocolados na unidade detentora do certame, situada na Av. Dr.
Arnaldo, 165 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP., no horário das
09:00 às 15:00 horas.
Cada questionamento ou item a ser interposto deverá ser
apresentado em folha separada, com argumentação lógica e
consistente, contendo a devida identificação do candidato.
PONTOS ATRIBUÍDOS AOS TÍTULOS
Nº inscrição – Nome – RG – Nota dos Títulos
01 – ELISANGELA PLAZAS MONTEIRO – 23.313.233-8/
SP- 00,00
02 – THIAGO DA SILVEIRA MANZIONE – 21.587.733-0/
SP – 03,00
03 – FERNANDA BELLOTTI FORMIGA – 24.445.551-X/
SP – 06,00
04 – PAULA MENDONÇA TAGLIETTI – 37.603.200-5/SP
– 00,00

05 – ANA CAROLINA PEREIRA DE SOUSA – 29.353.095-6/
SP - 05,00
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL
I.E Nº. 08/2014
EDITAL Nº 49/2014
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO D.O.E. DE 15/04/2014
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria 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 RETIFICAÇÃO do Edital
nº 40/2014, publicado em D.O.E de 15/04/2014, do CONCURSO
PÚBLICO para o(s) cargo (s) de AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL,
Onde se lê:
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO
ESPECIALIDADE: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL
Leia-se:
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – BIOLOGISTA
I.E Nº. 09/2014
EDITAL Nº 50/2014
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO D.O.E. DE 15/04/2014
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria 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 RETIFICAÇÃO do Edital
nº 41/2014, publicado em D.O.E de 15/04/2014, do CONCURSO
PÚBLICO para o(s) cargo (s) de AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BIOLOGISTA,
Onde se lê:
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO
ESPECIALIDADE: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – BIOLOGISTA
Leia-se:
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – BIOLOGISTA
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: ENFERMEIRO
I.E Nº. 13/2014
EDITAL Nº 52/2014
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO D.O.E. DE 15/04/2014
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria 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 RETIFICAÇÃO do Edital
nº 43/2014, publicado em D.O.E de 08/04/2014, do CONCURSO
PÚBLICO para o(s) cargo (s) de ENFERMEIRO,
Onde se lê:
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO
ESPECIALIDADE: ENFERMEIRO
Leia-se:
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: ENFERMEIRO
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – PSICÓLOGO
I.E Nº. 11/2014
EDITAL Nº 51/2014
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO D.O.E. DE 15/04/2014
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria 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 RETIFICAÇÃO do Edital
nº 42/2014, publicado em D.O.E de 15/04/2014, do CONCURSO
PÚBLICO para o(s) cargo (s) de AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PSICÓLOGO,
Onde se lê:
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO
ESPECIALIDADE: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – PSICÓLOGO
Leia-se:
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – PSICÓLOGO
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL
I. E. Nº: 08/2014
EDITAL Nº: 66/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde,
por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída
para o presente certame, CONVOCA para a Prova Objetiva os
candidatos inscritos no Concurso Público para o cargo de AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 04/05/2014
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 13 horas
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 14 horas
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 14 horas
HORÁRIO DE TÉRMINO DAS PROVAS: 18 horas
LOCAL DA PROVA: Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.
br/default.aspx, por meio de busca individual, devendo, para
tanto, informar os dados solicitados, e imprimir sua confirmação
de inscrição em que constam informações sobre o seu local de
prova e a respectiva sala de realização. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado no subitem
anterior.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:
- confirmação de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº
2 e borracha;
- original de pelo menos um dos seguintes documentos
oficiais, vigente e com foto, de forma a permitir com clareza a
sua identificação:
- Cédula Oficial de Identidade RG;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS;
- Carteira de Órgão ou Conselhos de Classe;
- Carteira Nacional de Habilitação CNH;
- Passaporte.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local
de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na
sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de Encerramento das Provas e suas respectivas
assinaturas.
Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva.

São Paulo, 124 (77) – 271
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.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não
leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de
realização das provas.
O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda
de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos
sacos plásticos invioláveis.
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas
ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
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/concursopublicoemilioribas.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimento.
O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela organização e
execução do Concurso Público, não enviará correspondência
informando o local de aplicação de provas aos candidatos.
O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AUXILIAR DE SAÚDE
I. E. Nº: 15/2014
EDITAL Nº: 62/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde,
por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída
para o presente certame, CONVOCA para a Prova Objetiva
os candidatos inscritos no Concurso Público para o cargo de
AUXILIAR DE SAÚDE.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 04/05/2014
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 13 horas
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 14 horas
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 14 horas
HORÁRIO DE TÉRMINO DAS PROVAS: 18 horas
LOCAL DA PROVA: Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.
br/default.aspx, por meio de busca individual, devendo, para
tanto, informar os dados solicitados, e imprimir sua confirmação
de inscrição em que constam informações sobre o seu local de
prova e a respectiva sala de realização. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado no subitem
anterior.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:
- confirmação de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº
2 e borracha;
- original de pelo menos um dos seguintes documentos
oficiais, vigente e com foto, de forma a permitir com clareza a
sua identificação:
- Cédula Oficial de Identidade RG;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS;
- Carteira de Órgão ou Conselhos de Classe;
- Carteira Nacional de Habilitação CNH;
- Passaporte.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local
de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na
sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de Encerramento das Provas e suas respectivas
assinaturas.
Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva.
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.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não
leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de
realização das provas.
O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda
de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos
sacos plásticos invioláveis.
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas
ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
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/concursopublicoemilioribas.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimento.
O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela organização e
execução do Concurso Público, não enviará correspondência
informando o local de aplicação de provas aos candidatos.
O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – BIOLOGISTA
I. E. Nº: 09/2014
EDITAL Nº: 67/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, CONVOCA para a Prova Objetiva os candidatos inscritos no Concurso Público para o cargo de AGENTE
TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BIOLOGISTA.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 04/05/2014
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 13 horas
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 14 horas
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 14 horas
HORÁRIO DE TÉRMINO DAS PROVAS: 18 horas
LOCAL DA PROVA: Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.
br/default.aspx, por meio de busca individual, devendo, para
tanto, informar os dados solicitados, e imprimir sua confirmação
de inscrição em que constam informações sobre o seu local de
prova e a respectiva sala de realização. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado no subitem
anterior.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:
- confirmação de inscrição;
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- caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº
2 e borracha;
- original de pelo menos um dos seguintes documentos
oficiais, vigente e com foto, de forma a permitir com clareza a
sua identificação:
- Cédula Oficial de Identidade RG;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS;
- Carteira de Órgão ou Conselhos de Classe;
- Carteira Nacional de Habilitação CNH;
- Passaporte.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local
de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na
sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de Encerramento das Provas e suas respectivas
assinaturas.
Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva.
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.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não
leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de
realização das provas.
O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda
de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos
sacos plásticos invioláveis.
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas
ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
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/concursopublicoemilioribas.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimento.
O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela organização e
execução do Concurso Público, não enviará correspondência
informando o local de aplicação de provas aos candidatos.
O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: ENFERMEIRO
I. E. Nº: 13/2014
EDITAL Nº: 65/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde,
por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída
para o presente certame, CONVOCA para a Prova Objetiva
os candidatos inscritos no Concurso Público para o cargo de
ENFERMEIRO.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 04/05/2014
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 13 horas
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 14 horas
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 14 horas
HORÁRIO DE TÉRMINO DAS PROVAS: 18 horas
LOCAL DA PROVA: Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.
br/default.aspx, por meio de busca individual, devendo, para
tanto, informar os dados solicitados, e imprimir sua confirmação
de inscrição em que constam informações sobre o seu local de
prova e a respectiva sala de realização. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado no subitem
anterior.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:
- confirmação de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº
2 e borracha;
- original de pelo menos um dos seguintes documentos
oficiais, vigente e com foto, de forma a permitir com clareza a
sua identificação:
- Cédula Oficial de Identidade RG;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS;
- Carteira de Órgão ou Conselhos de Classe;
- Carteira Nacional de Habilitação CNH;
- Passaporte.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local
de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na
sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de Encerramento das Provas e suas respectivas
assinaturas.
Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva.
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.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não
leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de
realização das provas.
O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda
de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos
sacos plásticos invioláveis.
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas
ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
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/concursopublicoemilioribas.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimento.
O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela organização e
execução do Concurso Público, não enviará correspondência
informando o local de aplicação de provas aos candidatos.
O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – FARMACÊUTICO
I. E. Nº: 12/2014
EDITAL Nº: 70/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
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meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, CONVOCA para a Prova Objetiva os candidatos inscritos no Concurso Público para o cargo de AGENTE
TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FARMACÊUTICO.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 04/05/2014
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 13 horas
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 14 horas
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 14 horas
HORÁRIO DE TÉRMINO DAS PROVAS: 18 horas
LOCAL DA PROVA: Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.
br/default.aspx, por meio de busca individual, devendo, para
tanto, informar os dados solicitados, e imprimir sua confirmação
de inscrição em que constam informações sobre o seu local de
prova e a respectiva sala de realização. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado no subitem
anterior.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:
- confirmação de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº
2 e borracha;
- original de pelo menos um dos seguintes documentos
oficiais, vigente e com foto, de forma a permitir com clareza a
sua identificação:
- Cédula Oficial de Identidade RG;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS;
- Carteira de Órgão ou Conselhos de Classe;
- Carteira Nacional de Habilitação CNH;
- Passaporte.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local
de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na
sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de Encerramento das Provas e suas respectivas
assinaturas.
Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva.
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.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não
leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de
realização das provas.
O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda
de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos
sacos plásticos invioláveis.
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas
ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
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/concursopublicoemilioribas.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimento.
O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela organização e
execução do Concurso Público, não enviará correspondência
informando o local de aplicação de provas aos candidatos.
O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – NUTRICIONISTA
I. E. Nº: 10/2014
EDITAL Nº: 68/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, CONVOCA para a Prova Objetiva os candidatos inscritos no Concurso Público para o cargo de AGENTE
TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – NUTRICIONISTA.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 04/05/2014
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 13 horas
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 14 horas
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 14 horas
HORÁRIO DE TÉRMINO DAS PROVAS: 18 horas
LOCAL DA PROVA: Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.
br/default.aspx, por meio de busca individual, devendo, para
tanto, informar os dados solicitados, e imprimir sua confirmação
de inscrição em que constam informações sobre o seu local de
prova e a respectiva sala de realização. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado no subitem
anterior.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:
- confirmação de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº
2 e borracha;
- original de pelo menos um dos seguintes documentos
oficiais, vigente e com foto, de forma a permitir com clareza a
sua identificação:
- Cédula Oficial de Identidade RG;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS;
- Carteira de Órgão ou Conselhos de Classe;
- Carteira Nacional de Habilitação CNH;
- Passaporte.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local
de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na
sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de Encerramento das Provas e suas respectivas
assinaturas.
Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva.
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.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não
leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de
realização das provas.

O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda
de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos
sacos plásticos invioláveis.
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas
ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
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/concursopublicoemilioribas.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimento.
O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela organização e
execução do Concurso Público, não enviará correspondência
informando o local de aplicação de provas aos candidatos.
O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: OFICIAL DE SAÚDE
I. E. Nº: 16/2014
EDITAL Nº: 63/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde,
por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída
para o presente certame, CONVOCA para a Prova Objetiva
os candidatos inscritos no Concurso Público para o cargo de
OFICIAL DE SAÚDE.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 04/05/2014
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 13 horas
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 14 horas
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 14 horas
HORÁRIO DE TÉRMINO DAS PROVAS: 18 horas
LOCAL DA PROVA: Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.
br/default.aspx, por meio de busca individual, devendo, para
tanto, informar os dados solicitados, e imprimir sua confirmação
de inscrição em que constam informações sobre o seu local de
prova e a respectiva sala de realização. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado no subitem
anterior.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:
- confirmação de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº
2 e borracha;
- original de pelo menos um dos seguintes documentos
oficiais, vigente e com foto, de forma a permitir com clareza a
sua identificação:
- Cédula Oficial de Identidade RG;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS;
- Carteira de Órgão ou Conselhos de Classe;
- Carteira Nacional de Habilitação CNH;
- Passaporte.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local
de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na
sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de Encerramento das Provas e suas respectivas
assinaturas.
Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva.
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.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não
leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de
realização das provas.
O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda
de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos
sacos plásticos invioláveis.
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas
ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
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/concursopublicoemilioribas.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimento.
O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela organização e
execução do Concurso Público, não enviará correspondência
informando o local de aplicação de provas aos candidatos.
O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – PSICÓLOGO
I. E. Nº: 11/2014
EDITAL Nº: 69/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, CONVOCA para a Prova Objetiva os candidatos inscritos no Concurso Público para o cargo de AGENTE
TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PSICÓLOGO.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 04/05/2014
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 13 horas
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 14 horas
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 14 horas
HORÁRIO DE TÉRMINO DAS PROVAS: 18 horas
LOCAL DA PROVA: Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.
br/default.aspx, por meio de busca individual, devendo, para
tanto, informar os dados solicitados, e imprimir sua confirmação
de inscrição em que constam informações sobre o seu local de
prova e a respectiva sala de realização. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado no subitem
anterior.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:
- confirmação de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº
2 e borracha;
- original de pelo menos um dos seguintes documentos
oficiais, vigente e com foto, de forma a permitir com clareza a
sua identificação:
- Cédula Oficial de Identidade RG;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS;
- Carteira de Órgão ou Conselhos de Classe;
- Carteira Nacional de Habilitação CNH;
- Passaporte.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local
de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
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O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na
sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de Encerramento das Provas e suas respectivas
assinaturas.
Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva.
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.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não
leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de
realização das provas.
O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda
de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos
sacos plásticos invioláveis.
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas
ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
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/concursopublicoemilioribas.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimento.
O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela organização e
execução do Concurso Público, não enviará correspondência
informando o local de aplicação de provas aos candidatos.
O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS”
CONCURSO PÚBLICO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
I. E. Nº: 14/2014 EDITAL Nº: 64/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para
o presente certame, CONVOCA para a Prova Objetiva os candidatos inscritos no Concurso Público para o cargo de TÉCNICO
DE ENFERMAGEM.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 04/05/2014
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 13 horas
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 14 horas
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 14 horas
HORÁRIO DE TÉRMINO DAS PROVAS: 18 horas
LOCAL DA PROVA: Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.
br/default.aspx, por meio de busca individual, devendo, para
tanto, informar os dados solicitados, e imprimir sua confirmação
de inscrição em que constam informações sobre o seu local de
prova e a respectiva sala de realização. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado no subitem
anterior.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:
- confirmação de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº
2 e borracha;
- original de pelo menos um dos seguintes documentos
oficiais, vigente e com foto, de forma a permitir com clareza a
sua identificação:
- Cédula Oficial de Identidade RG;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS;
- Carteira de Órgão ou Conselhos de Classe;
- Carteira Nacional de Habilitação CNH;
- Passaporte.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local
de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.
O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos
últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na
sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de Encerramento das Provas e suas respectivas
assinaturas.
Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva.
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.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não
leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de
realização das provas.
O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda
de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos
sacos plásticos invioláveis.
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas
ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
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/concursopublicoemilioribas.aspx, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimento.
O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela organização e
execução do Concurso Público, não enviará correspondência
informando o local de aplicação de provas aos candidatos.
O descumprimento de quaisquer das instruções contidas
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II HOSPITAL IPIRANGA
UNIDADE: UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II – HOSPITAL IPIRANGA
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: ENDOCRINOLOGIA
I.E. Nº 01/2014 EDITAL Nº 41/2014
CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL
A UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II – HOSPITAL IPIRANGA, da Coordenadoria de Serviços da Saúde., da Secretaria
de Estado da Saúde, por meio da Comissão Especial de Concurso
Público, instituído para o presente certame, torna pública a Classificação Final Geral, do Concurso Público para o(s) cargo(s) de
MÉDICO I –ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGIA
Para elaboração da Classificação Final foram obedecidos
os critérios estabelecidos no Capítulo “XIII – Da Classificação
Final”, do Edital de Abertura de Inscrições.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS

