PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
UNIDADE: COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
CARGO: OFICIAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 028/2020
CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS
A COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Comissão
Especial de Contratação por Tempo Determinado, e considerando o estabelecido em Edital de Abertura de
Inscrição do presente certame, CONVOCA os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado e
Emergencial para o cargo de OFICIAL DE SAÚDE, realizado para COORDENADORIA DE CONTROLE DE
DOENÇAS, a comparecerem em data e local abaixo mencionado, a fim de manifestarem interesse pela(s)
vaga(s) oferecida(s).
O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes do horário estabelecido neste edital, munido de
caneta esferográfica Azul/Preta, bem como original e cópia dos documentos abaixo relacionados:
- Certificado do Ensino Médio completo, reconhecido pelo MEC;
- Cédula de Identidade (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso o nº do CPF conste no RG, poderá ser apresentada no ato da
anuência apenas o original e cópia do RG;
- Cartão de inscrição / extrato do PIS/PASEP;
- Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição (1º e 2º turno, se for o caso) ou certidão de
quitação eleitoral do TRE;
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos;
- Certificado de Reservista ou de Dispensa da incorporação, para candidatos do sexo masculino;
- Certidão de naturalização, em caso de estrangeiro;
- Comprovante de residência (conta de água, luz, TV por assinatura ou telefone fixo/celular);
- Comprovante contendo o número da agência e conta corrente individual no Banco do Brasil. Caso não seja
correntista no referido banco, poderá solicitar requerimento para abertura de conta no dia da escolha de
vagas;
- Declaração de Bens: cópia da última Declaração do Imposto de Renda. Em caso de isenção, deverá
preencher Declaração de Bens fornecida no dia da escolha de vagas, informando se é possuidor de bens
móveis e imóveis;
- Profissional ativo em órgão do Estado, Município, União ou Autarquia e Fundações: trazer Declaração de
Vínculo Empregatício, do órgão ao qual é vinculado, constando dia e horário de trabalho;

- Aposentado no serviço público: data da publicação do Diário Oficial da aposentadoria ou, no caso de INSS
(emprego público), data do início da aposentadoria.
- Títulos declarados e anexados para prova de títulos, nos termos do item 1.1 do capitulo VII do Edital de
Abertura publicado em DOE de 30/05/2020: A comprovação dos títulos declarados se dará no ato da
contratação, mediante a apresentação dos documentos originais anexados pelo candidato no ato da
inscrição;
- Laudo médico atestando o tipo e grau de deficiência, contendo CID-10, nome do candidato, data, carimbo
com nome, número do CRM e assinatura do médico responsável por sua emissão.
A contratação fica condicionada ao resultado do laudo da inspeção de saúde realizado por órgãos de saúde
ou unidades integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo constar se o candidato está apto a
exercer as atribuições citadas no Capítulo II e elencadas no ANEXO IV do Edital de Abertura de Inscrições
publicado em 30/05/2020.
Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se representar por procurador legalmente
constituído.
No caso do parágrafo anterior, deverá ser apresentado o original do instrumento do mandato, além da cópia
simples (a qual ficará retida na Unidade) e o documento de identidade original do procurador.
O candidato que não estiver presente no momento da chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais
ainda não convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e ainda haja vagas.
Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir fornecerá os esclarecimentos necessários e
determinará a orientação a ser seguida no seu decorrer.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 11/09/2020
HORÁRIO: 10h
LOCAL: AUDITÓRIO LUÍS MUSSOLINO
ENDEREÇO: AVENIDA DR. ARNALDO, 351 – TÉRREO – PACAEMBU – CEP: 01246-000 – SÃO PAULO – SP
(METRÔ CLÍNICAS)
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
LISTA GERAL
NOME RG CLASSIFICAÇÃO FINAL
MARIA JOSé ALVES DA SILVA SANTOS
NATáLIA GOMES JORGE CLAUDINO
GISELE MENDES DA PAZ
ROSANA CARMO DOS SANTOS
CINTHYA ANNE DE MORAES SANTOS
LUANA SANTOS CONCEIçãO
VALMIR BARRETO DA SILVA
RITA DE CASSIA RODRIGUES

370957659
325304282
338301872
332524590
457433395
491503957
124824651
227073812

46º
47º
48º
49º
50º
51º
52º
53º

LUZIA MARCIA DA SILVA CARDOSO
OSLAINE TADEU DOS SANTOS
ROSELY ARAUJO BARBOSA
ROSINEIDE LOPES DA SILVA
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ARANHA
LUCIANA MARRA GIMENEZ IAZZETTI
ANA PAULA NORONHA BAHIA

27571004X
16766363X
22592464X
355421598
23933548X
224901989
272547608

54º
55º
56º
57º
58º
59º
60º

LOCAIS DE TRABALHO DISPONÍVEIS:
LOCAL DE TRABALHO: COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
ENDEREÇO: Av. Dr. Arnaldo, nº 351 – 1º andar – Pacaembu – São Paulo – SP – Próximo ao Metrô Clinicas –
CEP: 01246-000
RELAÇÃO DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 02 (dois) Contratos por Tempo Determinado

LOCAL DE TRABALHO: INSTITUTO ADOLFO LUTZ
ENDEREÇO: Av. Dr. Arnaldo, nº 355 – Pacaembu – São Paulo – SP – Próximo ao Metrô Clinicas – CEP: 01246000
RELAÇÃO DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 04 (quatro) Contratos por Tempo Determinado

