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FÍSICA
Mecânica: cinemática do movimento retilíneo e circular. Dinâ-
mica: princípios, impulso e quantidade de movimento, trabalho 
e energia mecânica. Temperatura. Dilatação dos sólidos e 
líquidos: linear, superficial e volumétrica. Mudanças de estado: 
calor latente, leis gerais. Meio Ambiente.
QUÍMICA
Substâncias químicas e misturas: substâncias puras simples 
e substâncias puras compostas. Análise imediata de misturas 
homogêneas ou heterogêneas. Massas atômicas e moleculares: 
massa atômica de um átomo, massa atômica de um elemento, 
massa molecular, massa molar. Gases. Volume molar. Equação 
geral dos gases. Transformações de unidades. Meio Ambiente.
6 – DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva será realizada na cidade de São Paulo/
SP, na data prevista de 19 de junho de 2011, em locais e 
horários a serem comunicados oportunamente por meio de 
Edital de Convocação para a Prova Objetiva, que será publicado 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, também estará 
disponível na Internet, no endereço www.institutocetro.org.
br e, ainda, será afixado nas dependências da Escola Técnica de 
Saúde Pública “Prof. Makiguti”.
6.1.1. É de inteira responsabilidade do candidato ou seu repre-
sentante legal manter seu endereço residencial atualizado, para 
viabilizar os contatos necessários.
6.1.1.1. Será considerada consumada a convocação remetida 
para o endereço residencial informado pelo candidato ou seu 
procurador, na ficha de inscrição.
6.1.2. O Instituto Cetro e a Secretaria Municipal de Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão – SEMPLA não se res-
ponsabilizam pela informação incorreta, ilegível, incompleta, 
inexistente, inverídica e outros, bem como motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação e outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados, que possam ocasionar 
o não recebimento do comunicado via endereço eletrônico ou 
pelos correios.
6.1.2.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
a publicação de todos os atos, Editais e Comunicados refe-
rentes a este Processo Seletivo, os quais serão divulgados pelos 
meios indicados no item 6.1, deste Capítulo, devendo, ainda, 
manter seu endereço e endereço eletrônico atualizados, até a 
publicação do Edital de Convocação, que ocorrerá na data de 
08/06/2011, para a realização da Prova Objetiva.
6.2. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de 
Cursos/Período, o candidato deverá entrar em contato com 
o SAC - Serviço de Atendimento ao Candidato, do Instituto 
Cetro, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas 
da data de realização da prova, por meio do telefone (0xx11) 
3146-2777, no horário das 8h às 19h.
6.2.1. Só será(ão) procedida(s) a(s) alteração(ões) de 
opção(ões) de Curso(s)/Período, se for(em) constatado(s) erro(s) 
na digitação, pelo Instituto Cetro, das informações constantes 
na ficha de inscrição do candidato.
6.2.2. Caso o erro constatado tenha sido motivado por preen-
chimento incorreto por parte do candidato ou seu procurador, 
não será efetuada a correção, sob hipótese alguma.
6.3. O Candidato deverá comparecer ao local designado para 
a prova, com antecedência mínima de 60 (sessenta) mi-
nutos, munido de:
a) comprovante de inscrição;
b) original de um dos documentos de identidade a seguir: 
Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade 
expedida pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passa-
porte; e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na 
forma da Lei n.º 9.503/97);
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e 
borracha macia.
6.3.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza.
6.3.2. O comprovante de inscrição não terá validade como do-
cumento de identidade.
6.3.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Motorista 
(modelo antigo), Carteira de Estudante, Carteira Funcional sem 
valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificá-
veis e/ou danificados.
6.3.4. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, 
ainda que autenticadas.
6.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo ale-
gado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
6.5. No dia da realização da prova, não será permitido ao 
candidato:
6.5.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando armas 
ou fazer uso destas, ainda que possua licença de uso e porte 
de arma.
6.5.2. Entrar ou permanecer no local de exame com vestimenta 
inadequada, tais como uso de boné, lenço, chapéu, gorro, ou 
quaisquer outros materiais estranhos à prova.
6.5.2.1. Os candidatos que tiverem cabelos compridos deverão 
comparecer às provas de cabelos presos.
6.5.3. Portar qualquer tipo de equipamento eletrônico contendo 
agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, re-
ceptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone 
celular, walkman e/ou equipamentos semelhantes, bem como 
protetores auriculares;
6.5.3.1. O candidato que estiver portando equipamento eletrô-
nico de comunicação deverá desligá-lo, permanecendo nesta con-
dição até a saída do candidato do local de realização da prova.
6.5.3.2. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico durante a realização das provas, ou 
aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, calculadora, gra-
vador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios com banco 
de dados, relógios digitais, telefone celular, walkman, etc) e/ou 
equipamentos semelhantes, bem como protetores auriculares, o 
candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
6.5.4 O descumprimento das instruções dos subitens 6.5.1, 
6.5.2 e 6.5.2.1, 6.5.3. e seus subitens acima, implicará elimi-
nação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
6.6. O Instituto Cetro não se responsabilizará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
6.7. Quanto à Prova Objetiva:
6.7.1. Na realização da Prova Objetiva, o candidato marcará 
suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único docu-
mento válido para correção.
6.7.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem 
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que 
uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legível.

6.8. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reser-
vado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá 
ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do 
candidato.
6.8.1. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a 
folha de respostas, cedida para a execução da prova;
6.8.2. A totalidade do tempo para a realização da Prova Obje-
tiva será de 3h30 (três horas e trinta minutos).
6.8.3. Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da 
sala antes de decorrida 1h30 (uma hora e trinta minutos).
6.8.4. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personali-
zadas, impossibilitando a substituição.
6.9. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o 
candidato que:
a) apresentar-se após o fechamento dos portões;
b) apresentar-se fora dos locais pré-determinados;
c) não apresentar um dos documentos de identidade exigido no 
item 6.3, alínea “b”;
d) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
e) ausentar-se da sala de prova, sem o acompanhamento do fiscal;
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou 
terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou 
utilizando-se de livros, anotações, impressos não permitidos ou 
calculadoras;
g) estiver portando, durante a prova, qualquer tipo de equipa-
mento eletrônico de comunicação;
h) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;
i) não devolver a Folha de Respostas cedida para a realização 
da prova;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
6.10. Após o tempo mínimo estabelecido para permanência 
em sala de aula, o candidato, ao terminar a sua prova, poderá 
levar o seu caderno de questões, deixando com o fiscal da sala 
a sua folha de respostas, que será o único documento válido 
para correção.
6.10.1. O candidato ao terminar sua prova e de posse de 
seu caderno de questões, deverá retirar-se imediatamente do 
estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas de-
pendências deste, bem como não poderá utilizar os banheiros.
7 – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
7.1. A Prova Objetiva terá caráter classificatório, será avaliada 
na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá peso 2.
7.2. Na avaliação da prova, será utilizado o escore bruto. O es-
core bruto corresponde ao número de acertos que o candidato 
obtém na prova.
7.3. Para se chegar ao total de pontos, o candidato deverá di-
vidir 100 (cem) pelo número de questões da prova e multiplicar 
pelo número de questões acertadas. A nota será igual ao total 
de pontos obtidos pelo candidato na Prova Objetiva.
7.4. Não haverá, em hipótese alguma, vista ou revisão de prova.
7.5. Será excluído do Processo Seletivo o candidato ausente.
8 – DA PONTUAÇÃO DE ESCOLARIDADE
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candi-
datos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no 
Capítulo 7, deste Edital, desde que as 02 (duas) últimas séries 
tenham sido cursadas na rede pública de ensino.
8.2. Os documentos para avaliação da escolaridade, discrimi-
nados no item 8.9, deverão ser entregues pessoalmente ou por 
procuração, exclusivamente no período de 09 a 20 de maio 
de 2011, das 9h às 17h, INCLUSIVE NOS DIAS 14 E 15 DE 
MAIO de 2011 (SÁBADO E DOMINGO), no posto do “Insti-
tuto Nacional de Educação Cetro”, instalado nas dependências 
da Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. Makiguti”, loca-
lizada na Avenida dos Metalúrgicos, 1.945, Cidade Tiradentes 
– São Paulo – Capital..
8.2.1. O candidato ou seu procurador, ao entregar a docu-
mentação para avaliação de escolaridade, deverá preencher e 
assinar a lista de entrega da documentação.
8.2.1.1. São de exclusiva responsabilidade do candidato, a 
apresentação e a comprovação dos documentos de pontuação 
de escolaridade
8.3. Os documentos de Títulos deverão ser acondicionados em: 
ENVELOPE, contendo em sua parte externa, o nome do 
candidato, curso/período para o qual está concorrendo e 
o número do documento de identidade.
8.3.1. Não serão recebidos, documentos originais, exceto na 
hipótese da Declaração prevista no subitem 8.3.3.1 deste 
Capítulo.
8.3.2. Os documentos poderão ser apresentados em cópia sim-
ples, desde que apresentado o original para conferência, 
no ato do recebimento, ou cópia autenticada em cartório.
8.3.3. Não serão aceitos atestados, somente declarações 
nos termos dos itens 8.3.3.1 e 8.3.3.2 deste Capítulo, 
para a comprovação da Pontuação de Escolaridade.
8.3.3.1. No caso do candidato ainda não possuir o Histórico Es-
colar do Ensino Médio, para obter a pontuação, deverá entregar 
uma declaração do estabelecimento de ensino em que concluiu 
o Ensino Médio, no ORIGINAL, em papel timbrado do estabe-
lecimento de ensino, com carimbo e assinatura do responsável 
pela emissão do documento, evidenciando, OBRIGATORIA-
MENTE, que as DUAS ÚLTIMAS séries do Ensino Médio 
foram cursadas em escola pública, conforme prevê a tabela do 
item 8.9, deste Capítulo.
8.3.3.2. As informações referentes ao(s) estabelecimento(s) 
de ensino(s) no(s) qual(is) o candidato cursou as duas últimas 
séries do Ensino Médio, tais como nome(s) e endereço(s) do(s) 
estabelecimento(s) de ensino(s), declaração e papel timbrado, 
carimbo e assinatura do responsável pela emissão do docu-
mento, entre outros, são essenciais para a avaliação quanto à 
pontuação de escolaridade e, sem as referidas informações, não 
será concedida a pontuação.
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade 
não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento 
de pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, 
não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste 
apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva.
8.5. Os documentos de pontuação de escolaridade, após a 
conferência do receptor, deverão ser acondicionados pelo candi-
dato em envelope, que será lacrado.
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido 
no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados.
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data di-
ferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer 
hipótese.
8.8. A pontuação de escolaridade limitar-se-á ao valor máximo 
de 30 (trinta) pontos e terá peso 1.
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontu-
ação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os 
discriminados abaixo:

9 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA 
E DA PONTUAÇÃO DE ESCOLARIDADE
9.1. O resultado da Prova Objetiva e da pontuação de escolari-
dade será divulgado, em ordem alfabética, por curso/período, a 
partir do dia 01 de julho de 2011, no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo – DOC, também estará disponível na Internet, no 
endereço www.institutocetro.org.br e, ainda, será afixado 
nas dependências da Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. 
Makiguti”.
9.2. Caberá recurso somente da pontuação atribuída à escola-
ridade, no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do dia seguinte da 
publicação oficial.
9.2.1. Não caberá recurso da nota da Prova Objetiva.
9.3. O recurso deverá ser entregue no posto do Instituto 
Cetro, instalado nas dependências da Escola Técnica de Saúde 
Pública “Prof. Makiguti”, localizada na Avenida dos Metalúr-
gicos, 1.945, Cidade Tiradentes – São Paulo – Capital, no ho-
rário das 9h às 17h, ou na sede do Instituto Cetro, localizada 
na Av. Paulista, 2001, 13º andar – CEP 01311- 300 – Cerqueira 
César – São Paulo – Capital, no horário das 9h às 17h.
9.4. O recurso deverá ser individual, entregue pessoalmente ou 
por procurador, devidamente fundamentado, e conter nome do 
Processo Seletivo (MAKIGUTI – 2º/2011), nome e assinatura 
do candidato, número de inscrição e o seu questionamento.
10 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
10.1. A nota final dos candidatos aprovados no Processo Se-
letivo será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva, 
acrescida dos pontos atribuídos à pontuação de escolaridade, 
multiplicados pelos respectivos pesos.
10.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente 
da nota final, por Curso/Período.
10.3. No caso de igualdade na nota final, dar-se-á preferência 
sucessivamente ao candidato que:
10.3.1. estiver com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo, na forma 
do disposto no parágrafo único do art. 27, da Lei Federal nº 
10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
10.3.2. obtiver maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
10.3.3. obtiver maior nota na disciplina de Biologia;
10.3.4. obtiver maior nota na disciplina de Matemática;
10.3.5. obtiver maior nota na disciplina de Física;
10.3.6. obtiver maior nota na disciplina de Química;
10.3.7. tiver maior idade.
10.4. O resultado final e a convocação para a matrícula estarão 
disponíveis para consulta, a partir do dia 09 de julho de 2011, 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, também estará 
disponível na Internet, no endereço www.institutocetro.org.
br e, ainda, será afixado nas dependências da Escola Técnica de 
Saúde Pública “Prof. Makiguti”.
11 – DA MATRÍCULA
11.1. Os candidatos habilitados, conforme Capítulo 7, e classifi-
cados, de acordo com o Capítulo 10, ambos deste Edital, terão 
seus nomes divulgados, no Resultado Final do Processo Seletivo, 
na data prevista de 09 de julho de 2011, e os 40 (quarenta) 
primeiros candidatos classificados, em 1ª opção, em cada 
curso/período, deverão realizar a sua matrícula, IMPRETERI-
VELMENTE, nos dias 12 a 15 de julho de 2011.
11.2. Caso ainda existam vagas remanescentes, será divulgada 
lista, no dia 18 de julho de 2011, contendo o número de vagas 
remanescentes e os nomes dos candidatos habilitados, em 1ª 
opção, por ordem de classificação, para preencherem essas 
vagas. Esses candidatos deverão efetuar a matrícula, IMPRETE-
RIVELMENTE, no dia 18 e 19 de julho de 2011..
11.3. Esgotados os candidatos habilitados, conforme Capítulo 7, 
deste Edital, em 1ª opção, serão divulgadas listas, diariamente, 
a partir do dia 21 de julho de 2011, por ordem de classifi-
cação, contendo o número de vagas remanescentes e os nomes 
dos candidatos habilitados, em 2ª opção, para preenchê-las e 
estes deverão efetuar sua matrícula, IMPRETERIVELMENTE, 
no primeiro dia útil seguinte à divulgação da lista.
11.4. Caso ainda existam vagas remanescentes, poderão ser 
oferecidas aos candidatos aprovados, do dia 25 a 28 de julho 
de 2011 
11.5. Todas as divulgações e matrículas mencionadas nos itens 
11.1, 11.2, 11.3 e 11.4, deste Capítulo, serão realizadas nas 
dependências da Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. Maki-
guti”, localizada na Avenida dos Metalúrgicos, 1.945, Cidade 
Tiradentes – São Paulo – Capital, no horário das 9h às 20h.
11.6. Conforme disposto nos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4, 
deste Capítulo, as datas previstas para MATRÍCULA são as que 
se seguem:
a) dos convocados em Primeira Chamada: dias 12 a 15 de julho 
de 2011;
b) dos convocados em Segunda Chamada, para as vagas rema-
nescentes, se houver: dia 18 e 19 de julho de 2011;
11.6.1. Após as duas chamadas mencionadas no item 11.6, 
deste Capítulo, se ainda houver vagas remanescentes, os can-
didatos deverão verificar listas que serão afixadas, diariamente, 
nas dependências da Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. 
Makiguti”, a partir do dia 21 de julho de 2011.
11.6.2. O não comparecimento do candidato nas datas 
e horários fixados, para realização da sua matrícula, 
de acordo com os itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4, deste 
Capítulo, será acatado como DESISTÊNCIA, resultando 
na perda do direito de matrícula e, consequentemente, 
da vaga, ficando o candidato automaticamente excluído 
deste Processo Seletivo.
11.7. Será matriculado o candidato que esteja cursando a 
terceira série do Ensino Médio (2º grau) ou tenha concluído o 
Ensino Médio (2º grau) ou equivalente.
11.7.1. Verificada, a qualquer tempo, irregularidade na escola-
ridade e não sendo apresentado comprovante no ato de matrí-
cula, esta não será efetuada.
11.8. Não se admitirá matrícula condicional ou com falta 
de documentos.
11.9. A matrícula dos candidatos convocados dependerá da 
apresentação de 3 (três) fotos 3x4, recentes e idênticas, e 1 
(uma) cópia simples, acompanhada dos originais, de cada um 
dos seguintes documentos:
Certificado ou Declaração que cursa a 3ª Série do Ensino Médio, 
acompanhada do Histórico Escolar ou certificado do Ensino Médio;
Cédula de Identidade em 2 (duas) cópias reprográficas (xerox);
Título de Eleitor e o comprovante da última votação (ano 2010 
– 1º e 2º turno), caso o candidato seja maior de 18 anos;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cadastro de Pessoa Física – CPF do candidato ou dos pais ou 
do responsável;
Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar 
ou Atestado de Matrícula no CPOR ou NPOR, para brasileiros 
maiores de 18 anos (sexo masculino).
11.9.1. A matrícula deverá ser efetuada pelo candidato, por 
seus pais ou por procurador legalmente constituído.
11.10. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, 
junto ao Instituto Nacional de Educação Cetro, localizado na Av. 
Paulista, 2001, 13º andar – CEP 01311- 300 – Cerqueira César – 
São Paulo – Capital, até a divulgação do Resultado Final, em 09 
de julho de 2011, e, após esta data, junto à Escola Técnica de 
Saúde Pública “Prof. Makiguti”.
11.11. O preenchimento das vagas de cada curso/período será 
feito obedecendo-se rigorosamente, a classificação final, dentre 
os candidatos habilitados em 1ª e 2ª opções, até se completar o 
número de vagas existentes, de acordo com o descrito nos itens 
11.1, 11.2, 11.3 e 11.4, deste Capítulo.

11.12. Para o preenchimento das vagas de um curso/período, 
serão convocados os candidatos habilitados, que indicarem, em 
primeira opção, o referido curso/período, de acordo com a clas-
sificação obtida, até o limite de vagas determinadas em Edital.
11.12.1. Se não houver o preenchimento das vagas em primeira 
opção, serão convocados os inscritos em segunda opção e que 
não tiveram a sua primeira escolha atendida, conforme prevê o 
item 11.3, deste Capítulo.
11.12.2. Serão convocados quantos candidatos forem necessá-
rios para que possam ser preenchidas as vagas remanescentes, 
respeitando a classificação até a data limite de 25 a 28 de julho 
de 2011.
11.12.3. O candidato convocado que não tiver interesse em 
preencher a vaga remanescente, deverá assinar termo de de-
sistência.
11.13. Somente será aceita uma matrícula por aluno.
12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as 
quais não poderá alegar desconhecimento.
12.2. O não atendimento, pelo candidato, das condições esta-
belecidas neste Edital, implicará sua eliminação do Processo 
Seletivo, a qualquer tempo.
12.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
os Editais publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – 
DOC, divulgados no site www.institutocetro.org.br e afixados 
nas dependências da Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. 
Makiguti”.
12.4. De acordo com a Legislação vigente, o estágio na área 
da saúde é permitido somente para alunos maiores de 18 
(dezoito) anos.
12.5. Somente será emitida a certificação de conclusão do curso 
técnico para os alunos que concluírem o estágio obrigatório e o 
Ensino Médio (2º grau) ou equivalente.
12.6. O Instituto Cetro e a Escola Técnica de Saúde Pública 
“Prof. Makiguti” não se responsabilizam por eventuais preju-
ízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço não atualizado.
b) endereço de difícil acesso.
c) correspondência devolvida pela Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos – ECT, por razões diversas de fornecimento e/
ou endereço errado do candidato.
d) correspondência recebida por terceiros.
12.7. Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Pro-
cesso Seletivo.

AUTARQUIA HOSPITALAR
MUNICIPAL

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
O Superintendente em exercício da Autarquia Hospitalar Mu-
nicipal, através da Diretoria de Gestão de Pessoas, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, TORNA PÚBLICA a 
lista de classificação definitiva e a relação dos recursos inter-
postos pelos candidatos abaixo relacionados, após análise e de 
acordo com o Comunicado nº 001/2011, considera:
RECURSOS INDEFERIDOS - Técnico de Saúde - Farmácia
Nº Inscrição Nome Nº RG
8 ELSON ROBERTO ALVES DE LIMA 8.989.282-3
10 OLIVEIROS DA COSTA E SILVA PETIZ FILHO 10.245.217-9
44 FELIPE DE FAVANI NASCIMENTO 44.336.968-9
O Superintendente em exercício da Autarquia Hospitalar Mu-
nicipal, através da Diretoria de Gestão de Pessoas, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de acordo 
com o Comunicado nr. 001/2011, referente ao processo sele-
tivo para contratação por tempo determinado de Técnico de 
Saúde - Farmácia,TORNA PÚBLICA a LISTA DE CLASSIFICAÇÃO 
DEFINITIVA dos candidatos abaixo relacionados por ordem de 
classificação e alfabética:
Lista de Classificação Definitiva
Classi-
ficação

Nº Ins-
crição

Nome Nº RG Data de 
Nasc.

PONTOS

1º 91 MARIA BERNADETE DE SANTANA 
PASSOS

24.566.276-5 76,07

2º 82 LEANDRO DONIZETE PEREIRA 27.675.910-2 37,10
3º 62 MEIRE CRISTINA BENTO DE CASTRO 

BENTO
17.844.016-4 35,80

4º 13 SOLANGE LOPES DE SOUSA 32.320.924-5 34,10
5º 53 RAMON ANDRADE DA SILVA 41.104.147-2 33,90
6º 46 ALEXANDRA LIBERATO DA SILVA 29.970.792-1 25/1/1979 33,87
7º 92 DANIELE DA SILVA ANTONIO 44.208.376-2 18/3/1985 33,87
8º 69 VIVIANE JUSTINIANA DO NASCIMENTO 30.092.299-1 3/12/1979 32,27
9º 67 RUBIA MARA AMORIM TAVARES 44.123.748-4 19/1/1987 32,27
10º 70 ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS 18.244.224 32,03
11º 18 ELIANA DIAS PEREIRA 24.110.878-0 31,37
12º 36 ADRIANA OLIVEIRA JUNIOR DA SILVA 27.318.961-X 30,20
13º 101 ELAINE OLIVEIRA DE SOUSA 26.262.745-0 29,37
14º 15 KENIA DESIRE BARBOZA DE OLIVEIRA 29.128.464-4 29,23
15º 65 ODAIR JOSE SOARES NARDO 38.715.272-6 25,27
16º 84 MARILIA MOTA DE OLIVEIRA 34.677.756-2 23,90
17º 5 SILVANGELA MARIA PROCÓPIO DOS 

SANTOS
23.378.598-X 23,80

18º 83 DARCIO BERNARDO DIAS 28.567.860-7 21,03
19º 61 CARLA DE CAMPOS OLIVEIRA 44.760.920-8 20,77
20º 100 CINTIA MARQUES 41.763.152-2 20,60
21º 85 IVO ROCHA DOS SANTOS 32.465.031-0 14,70
22º 97 MARLENE DOS SANTOS 15.776.409-6 12,67
23º 88 JORGE LUIZ ANDRE DOS SANTOS 46.320.116-4 11,50
24º 12 ZENILDA CEZARIO DA SILVA FER-

NANDES
23.126.487-2 9,67

25º 125 ELOISA DE BRITO NORBIATO 41.152.549-9 8,87
26º 114 THIAGO DE MENEZES 43.855.135-7 8,03
27º 16 WELSON NOVAES 34.102.203-2 7,30
28º 34 DANIELA MACHADO SANTOS COELHO 41.284.910-0 5,90
29º 75 ANA PAULA CONTRIN 42.373.569-X 4,97
30º 60 CLAUDIA BATISTA SILVA MACEDO 22.130.353-4 4,27
31º 56 RICHARD PEREIRA DA SILVA 33.724.063-2 3,97
32º 57 JORGE VANDERLEI PEREIRA DUTRA 18.542.007-2 2,97
33º 23 LUCIANA MARIA SILVA 41.431.345-8 2,70
34º 55 JOSE PAULINO DE OLIVEIRA 39.622.621-8 18/5/1953 1,00
35º 68 ADÃO PEREIRA 8469473-7 8/6/1955 1,00
36º 8 ELSON ROBERTO ALVES DE LIMA 8.989.282-3 6/11/1956 1,00
37º 10 OLIVEIROS DA COSTA E SILVA PETIZ 

FILHO
10.245.217-9 16/2/1958 1,00

38º 19 MARCIA NANCI MAIONI CARVALHO 12.209.683-6 8/8/1959 1,00
39º 27 WILMA APARECIDA DA SILVA LIMA 15.581.191-5 7/9/1962 1,00
40º 71 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 16.132.857 3/12/1962 1,00
41º 99 MERI RAYMUNDO PEDROSA 16714281-1 7/1/1967 1,00
42º 50 MARTA REGINA FERRAZ FAGUNDES 15.831.221-1 9/1/1967 1,00
43º 98 ANTONIO VALMIR CANASSA 15.867.902-7 28/4/1967 1,00
44º 96 JOSEFA JOSETE DE PAIVA 727617 AL 1/3/1969 1,00
45º 121 ANTONIA LUIZA NASCIMENTO 22.862.954-8 22/6/1970 1,00
46º 32 SILVANA SOUZA DE JESUS 20.843.359-4 2/11/1971 1,00
47º 42 ROSANGELA OMENA LIMA 25.115.087-2 18/2/1972 1,00
48º 40 ESTELA BALLESTERO 20.416.434-5 5/10/1972 1,00
49º 9 TANIA ESTEVES DE ASSIS 24.909.415-0 21/2/1973 1,00
50º 63 IDELANIO PEREIRA DE SOUZA 876205023 11/3/1975 1,00
51º 64 ROSANGELA LEONARDO CARRILHO 

ANDRADE
26.316.156-0 15/3/1975 1,00

52º 39 MARIA ORLEIDE RODRIGUES CUSTÓDIO 29.575.867-3 14/10/1976 1,00
53º 107 LUCIANE NASCIMENTO TRAJANO 23.547.115-X 16/11/1976 1,00
54º 78 KELLY CRISTINA DIOGO AGOSTINHO 

DE SOUZA
27.358.849-7 23/12/1977 1,00

55º 48 VERA SOUZA GUIMARÃES 36.181.781-2 4/1/1979 1,00
56º 87 VALERIA DOS SANTOS 24.800.088-3 27/5/1979 1,00
57º 111 LUCIANA ANGELA DE MORAES 32.274.009-5 15/8/1979 1,00
58º 47 MERIELI DE LOURDES RIBEIRO 33.488.535-8 12/2/1980 1,00
59º 6 VALTER JEFERSON GUIMARAES PERES 21.932.645-9 5/9/1980 1,00
60º 41 SERGIO PAIVA DE AZEVEDO 42.305.721-2 24/2/1982 1,00
61º 108 PRISCILA ALVES DA SILVA 33.190.680-6 14/6/1982 1,00

 

Escolaridade Valor Unitário 
(pontos) 

Valor Máximo 
(pontos) Comprovante 

2 (duas) últimas séries 
cursadas na rede pública de 
ensino 

15,0 

2 (duas) últimas séries 
cursadas na rede pública de 
ensino, localizada na Zona 
Leste do Município de São 
Paulo 

15,0 

30,0 

Histórico Escolar  e/ou 
Declaração  

(cópia simples e o original 
para conferência ou cópia 
autenticada em cartório) 
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