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II – DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO E 
ENTREVISTA

1. O processo seletivo dos candidatos consistirá em análise 
do Currículo Vitae e entrevista com o Diretor do DAS – Depar-
tamento de Atenção à Saúde ou quem ele designar, sob coorde-
nação da Comissão de Concursos.

2. A avaliação da experiência profissional na especialidade 
será pontuada na seguinte conformidade: 0,5 ponto por semes-
tre, com data limite até 31/12/2011, que deverá ser comprovada 
através de registro em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS ou declaração em papel timbrado com firma re-
conhecida ou Certidão de Tempo de Serviço expedida por órgão 
competente (original e cópia).

3. Não serão aceitos protocolos de documentos, devendo 
ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas ou 
acompanhadas dos respectivos originais, para serem autentica-
das pelo receptor.

4. Ocorrendo empate na classificação, serão utilizados os 
seguintes critérios, pela ordem, para desempate:

a) Maior idade;
b) Maior número de filhos menores de 18 anos.
5. Para fins de Avaliação da Entrevista serão observa-

dos os seguintes aspectos: 
a) Experiência e interesse compatível com o perfil da 

Unidade e;
b) Disponibilidade de horário para trabalhar compatível 

com as necessidades da Instituição e a respectiva Unidade.
OBSERVAÇÕES:
a) O tempo de experiência profissional concomitantes, não 

serão considerados.
b) É de exclusiva responsabilidade do candidato a apre-

sentação e comprovação dos títulos, inclusive na hipótese de 
se referirem a documentos emitidos, averbados ou arquivados 
em Orgãos Públicos.

c) A avaliação do tempo de serviço na função de médico, 
na especialidade, terá caráter classificatório.

d) Todos os documentos não retirados no prazo de 120 
dias, contados à partir da homologação do Processo Seletivo, 
serão inutilizados.

III – BANCA EXAMINADORA
1. O Processo Seletivo através de Currículos ficará a cargo 

da Banca Examinadora constituida pela Coordenadora de Se-
ção de Apoio Técnico (Ingresso, Cargos, Salários e Acesso), do 
Departamento Técnico de Gestão de Talentos com a Assessoria 
da Gerência Técnica de Prática Assistencial do Departamento 
Técnico de Atenção à Saúde.

IV – DA CONTRATAÇÃO
1. A contratação obedecerá rigorosamente a classificação 

obtida pelo candidato que será integrante da lista final de 
classificação.

1.1. A convocação para a formalização de sua contratação 
será feita através do Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

1.2. Fica facultado ao HSPM, em caráter supletivo, o envio 
de telegrama de convocação para formalização da contratação, 
sendo de inteira responsabilidade do candidato classificado 
acompanhar a publicação da convocação no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo, referentes ao Processo Seletivo. Será 
considerado desistente, o candidato que não comparecer ao 
HSPM, na data, horário e local determinados, munido de toda 
documentação.

2. A contratação do candidato decorrerá da assinatura de 
Contrato Individual de Trabalho por Tempo Determinado (12 
meses), com o HSPM, o qual reger-se-á pelas prerrogativas 
constantes da Lei 10.793 de 21 de dezembro de 1989, não 
gerando, portanto, estabilidade ou direitos correlatos.

3. A contratação dos candidatos, ficará condicionada à 
classificação final no processo seletivo e à apresentação dos 
seguintes documentos originais:

3.1. 3 (três) fotos 3x4 recentes;
3.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
3.3 Cédula de Identidade;
3.4 Registro no Conselho de Classe/SP;
3.5 Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
3.6. Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF;
3.7. Título de Eleitor e comprovante de votação da última 

eleição ou justificativa;
3.8. Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
3.9. Comprovante de Endereço (conta de água, telefone 

ou luz);
3.10 Comprovante de escolaridade;
3.11 Certidão de Casamento;
3.12 Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 

anos;
3.13 Certidão de Nascimento e Caderneta de Vacinação 

dos filhos menores de 06 anos;
3.14 Certidão de Nascimento e Frequência Escolar dos 

filhos maiores de 07 anos;
3.15 Termo de guarda e certidão de nascimento do filho 

menor que estiver sob tutela;
3.16 Comprovante de Declaração de Bens e Valores (Im-

posto de Renda);
3.17 Comprovante de Contribuição Sindical;
3.18 No caso de candidato estrangeiro ou cidadão por-

tuguês, estes deverão comprovar residência permanente no 
território brasileiro, cabendo ainda, ao estrangeiro apresentar:

-Carteira de Identidade de estrangeiro ou visto permanente.
-Documentos de escolaridade convalidados pela autoridade 

educacional brasileira competente, devidamente traduzido 
por tradutor juramentado, conforme estabelecido no Decreto 
42.803 de 28/01/2003.

4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação no processo seletivo, valendo 
para esse fim, a publicação da homologação.

5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço 
junto ao HSPM.

6. Os candidatos que atenderem à convocação para a 
contratação e recusarem-se ao preenchimento de vaga, serão 
excluídos do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de 
Desistência.

7. Por ocasião da contratação, o candidato será submetido 
a exame médico e, quando houver necessidade, a exames labo-
ratoriais, para avaliação da compatibilidade de sua saúde física 
e mental com o exercício da função para a qual concorreu.

7.1 Será eliminado do processo seletivo o candidato que 
não gozar de saúde física e mental compatível com o exercício 
da função.

8. “vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que 
para serviços diferentes pelo prazo de 2 anos a contar do 
término do contrato.” (artigo 3º parágrafo 2º da Lei 10.793/89).

V – CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
1. Os candidatos portadores de deficiência deverão de-

clarar, quando da inscrição, serem portadores de deficiência, 
especificando-a na própria ficha, e submeterem-se, quando 
convocados, a perícia médica a ser realizada por profissional de 
saúde do HSPM cujo laudo avaliará a qualificação do candidato 
como deficiente ou não, bem como o grau de deficiência capa-
citante para o exercício do emprego.

1.1 Consideram-se deficiências aquelas que se enquadram 
nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal 
3298/99 e Lei Municipal nº 13.398/02.

2. A Perícia Médica, será realizada por junta médica, coor-
denada pela Gerência Técnica de Atendimento à Saúde e Segu-
rança do Trabalhador do Hospital do Servidor Público Municipal.

VI – DOS RECURSOS
1. Dos atos da Administração relativos ao processo seletivo, 

caberá recurso que deverá ser dirigido a Superintendente do 
HSPM e protocolado na Seção de Apoio Técnico (Ingresso, Car-
gos, Salários e Acesso), do Departamento Técnico de Gestão de 
Talentos, sito à Rua Castro Alves, nº 151, Liberdade – São Paulo, 
aos cuidados do Presidente da Comissão de Concursos, das 
8h às 16h. Fica assegurado ao candidato, o direito de interpor 
recurso, no prazo de 1 (um) dia útil. Decorrido o prazo recursal 
ou após o despacho relativo aos recursos eventualmente inter-
postos, será homologado o Processo Seletivo.

 DERH-1 - DIVISÃO DE GESTÃO DE QUADROS

 TORNANDO SEM EFEITO
NOS TERMOS DO ART. 125 PARÁGRAFO 3. DA LEI 

14.660/07 OS TITULOS DE NOMEACAO DE ACESSO ABAIXO 
RELACIONADOS :
DIRETOR DE ESCOLA RF. CLASS.
CRISTIANE FATIMA DOS SANTOS 6786103 0304
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA 6762972 0347
COORDENADOR PEDAGOGICO RF. CLASS.
CELIA SANDRA EVELYN GOROSTIAGA CAMACHO 6965644 0026 (PA 2008-0.347.480-2)
CRISTIANE DE SOUZA 6943021 0238 (PA 2011-0.018.028-8)

OBS. OS NOMES ACIMAS ESTAO ATUALIZADOS DE ACOR-
DO COM OS DADOS CONSTANTES DO SISTEMA DE CADASTRO 
DE SERVIDORES DA PMSP.

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 INCLUSÃO NO COMUNICADO Nº 569 DE 
02/04/2012 PUBLICADO NO DOC 03/04/2012

ASSUNTO:Relação de vagas.
 COORDENADOR PEDAGOGICO VGDEF VGPRE
 DRE: CS
EMEF MILTON FERREIRA DE ALBUQUERQUE, PROFº 0 1

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
FREGUESIA / BRASILÂNDIA

 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE
Despacho:
I- Defiro o pedido de prorrogação de prazo para posse no 

cargo de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
I, formulado pelo requerente nos termos do parágrafo 1º, do 
artigo 125 da Lei 14.660/07.

Interessado:
Luciana do Amaral e Silva

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

 HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
PROCESSO SELETIVO através de CURRÍCULO para PRE-

ENCHIMENTO de VAGAS na CATEGORIA PROFISSIONAL DE 
MÉDICO para especialidade de ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

A Superintendente do Hospital do Servidor Público Munici-
pal – HSPM, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 
1º, inciso VI e artigo 14 da Lei nº 10.793/89, regulamentado 
pelo Decreto nº 32.908/92, Emenda à Lei Orgânica do Município 
de São Paulo e Lei nº 13.261/01.

CONSIDERANDO:
- A necessidade de prover em caráter emergencial e tempo-

rário o quadro de profissionais para a Categoria Profissional de 
Médico na especialidade de Ortopedia e Traumatologia;

- A urgência e inadiabilidade de atendimento da prestação 
de serviços de saúde aos usuários;

- As disposições contidas nos artigos 1º, inciso VI e ar-
tigo 14 da Lei nº 10793/89, regulamentada pelo Decreto nº 
32908/92, Emenda à Lei Orgânica do Município de São Paulo 
e Lei nº 13261/01;

- E, considerando o esgotamento das convocações dos can-
didatos habilitados no concurso público para provimento das 
vagas na categoria profissional de Médico na especialidade de 
Ortopedia e Taumatologia, realizado por esta Autarquia.

COMUNICA:
1 – Estarão abertas as inscrições para candidatos a con-

tratação emergencial , por 12 (doze) meses, para a função de 
Médico na especialidade de Ortopedia e Traumatologia.

Período de Inscrição: 12 e 13 de abril de 2012.
Horário: das 8h30 às 15h30,
Local: Seção de Apoio Técnico (Ingresso, Cargos, Salários e 

Acesso) do Departamento Técnico de Gestão de Talentos,
Endereço: Rua Castro Alves nº 151, fundos – Aclimação – 

São Paulo.
2. A inscrição será efetuada pelo interessado ou procurador 

devidamente habilitado, GRATUITAMENTE, mediante o preen-
chimento de formulário padronizado – Ficha de Inscrição.

3. Número de vagas: 01 (uma).
4. Os candidatos contratados ficarão sujeitos à remunera-

ção correspondente ao padrão inicial da carreira de Médico e 
a Jornada de Trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, a 
critério da Administração;

4.1. Remuneração: J-24: R$ 3.283,40;
4.2. Além da remuneração acima especificada o candidato 

fará jus ao Adicional de Insalubridade.
I – SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
1. Ser brasileiro nato ou naturalizado. Se estrangeiro deverá 

comprovar a situação regular e permanente no território nacio-
nal, nos termos e atendidas as exigências contidas na legislação 
federal pertinente;

2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na 
data do encerramento das inscrições;

3. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
4. Quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço 

Militar;
5. Não estar incurso na condição de acumulação ilícita de 

cargos públicos;
6. Possuir diploma de curso superior de medicina, outorga-

do por entidade oficial ou oficializada;
7. Possuir registro definitivo no Conselho Regional de Me-

dicina de São Paulo – CRM/SP;
8. Possuir Título de Especialista em Ortopedia e Trau-

matologia, reconhecido pela Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia;

9. Não ter sido demitido por justa causa na Administração 
Indireta, demitido a bem do serviço público na Administração 
Direta e/ou reprovado no período de experiência na contrata-
ção regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas nesta, ou 
em qualquer outra Autarquia do Município de São Paulo, nos 
últimos dois anos;

10. Estar ciente que será submetido a exame médico no 
momento da contratação;

11. A inscrição do candidato implicará na tácita e integral 
aceitação das condições estabelecidas no presente Comuni-
cado.

12. A inexatidão de afirmativas e ou irregularidades dos 
documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial na ocasião da assinatura do contrato, 
implicará na nulidade da inscrição e dos atos dela decorrentes, 
sem prejuízos da adoção de medidas de ordem administrativa 
ou judicial.

13. Para inscrever-se o interessado deverá apresentar:
a) Currículo;
b) Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia, 

reconhecido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia;

14. Por ocasião da assinatura do contrato, o candidato 
deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo Hospital 
do Servidor Público Municipal, sob pena de ser eliminado do 
processo seletivo.

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 
simples, desde que apresentado o original para conferên-
cia, no ato do recebimento, ou cópia autenticada em cartório.

8.3.3. Não serão aceitos atestados, somente declara-
ções nos termos dos itens 8.3.3.1 e 8.3.3.2 deste Capí-
tulo, para a comprovação da Pontuação de Escolaridade.

8.3.3.1. No caso do candidato ainda não possuir o Histó-
rico Escolar 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 estabelecimento de ensino, com carimbo e assinatura do 
responsável pela emissão do documento, evidenciando, OBRI-
GATORIAMENTE, 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 diretor ou secretário da escola, entre 
outros, são essenciais para a avaliação quanto à pontuação de 
escolaridade e, sem as referidas informações, não será concedi-
da a pontuação.

8.4. A entrega dos documentos para pontuação de esco-
laridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o 
documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecen-
do 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 estabeleci-
do no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados.

8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data 
e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob 
qualquer hipótese.

8.8. A pontuação de escolaridade limitar-se-á ao valor má-
ximo de 30 (trinta) pontos e terá peso 1.

8.9. Serão considerados como documentos válidos para 
pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente 
os discriminados abaixo:

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 exigi-

do 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 rea-
lizada, ou utilizando-se de livros, anotações, impressos não 
permitidos ou calculadoras;

g) estiver portando, durante a prova, qualquer tipo de equi-
pamento eletrônico de comunicação;

h) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;
i) não devolver a Folha de Respostas cedida para a reali-

zação 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 ava-

liada 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 

escore bruto corresponde ao número de acertos que o candida-
to obtém na prova.

7.3. Para se chegar ao total de pontos, o candidato deverá 
dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova e multipli-
car 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 au-
sente.

8 – DA PONTUAÇÃO DE ESCOLARIDADE
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os 

candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido 
no Capítulo 7, deste Edital, desde que as 02 (duas) últimas sé-
ries tenham sido cursadas na rede pública de ensino.

8.2. Os documentos para avaliação da escolaridade, discri-
minados no item 8.9, deverão ser entregues pessoalmente ou 
por procuração, exclusivamente no período de 23 de abril a 
08 de maio de 2012, das 9h às 17h, incluindo os sábados, 
no posto da Cetro Concursos, instalado nas dependências da 
Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. Makiguti”, localizada 
na Avenida dos Metalúrgicos, 1.945, Cidade Tiradentes – São 
Paulo/SP.

 

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) 

9 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJE-
TIVA E DA PONTUAÇÃO DE ESCOLARIDADE

9.1. O resultado da Prova Objetiva e da pontuação de 
escolaridade será divulgado, em ordem alfabética, por Curso/
Período, a partir do dia 21 de junho de 2012, no Diário Oficial 
da Cidade de São Paulo – DOC, também estará disponível na In-
ternet, no endereço www.cetroconcursos.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 es-
colaridade, 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 da Cetro Con-

cursos, instalado nas dependências da Escola Técnica de Saúde 
Pública “Prof. Makiguti”, localizada na Avenida dos Metalúr-
gicos, 1.945, Cidade Tiradentes – São Paulo/SP, no horário das 
9h às 17h, ou na sede da Cetro Concursos, localizada na 
Avenida Paulista, 2001, 13º andar – CEP 01311- 300 – Cerquei-
ra César – São Paulo/SP, de segunda à sexta, 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 – 02/2012 – RECURSO), 
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 

Seletivo será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva, 
acrescida dos pontos atribuídos à pontuação de escolaridade, 
multiplicados pelos respectivos pesos.

10.2. A classificação final dos candidatos será feito sepa-
radamente:

a) Uma lista dos candidatos classificados por ordem decres-
cente da nota final, por Curso/Período, até a 40ª posição.

b) Uma segunda lista de reclassificação dos candidatos 
remanescentes por ordem decrescente da nota final dos demais 
candidatos independentemente do Curso/Período escolhido.

10.3. No caso de igualdade na nota final, dar-se-á preferên-
cia 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 Portu-
guesa;

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 es-

tarão disponíveis para consulta, a partir do dia 06 de julho de 
2012, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, também 
estará disponível na Internet, no endereço www.cetroconcur-
sos.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 

classificados, de acordo com o Capítulo 10, ambos deste Edital, 
terão seus nomes divulgados, no Resultado Final do Processo 
Seletivo, na data prevista de 06 de julho de 2012, e os 40 
(quarenta) primeiros candidatos classificados, em cada 
Curso/Período, deverão realizar a sua matrícula, IMPRETERI-
VELMENTE, nos dias 10 a 14 de julho de 2012.

11.2. Caso ainda existam vagas remanescentes, a partir do 
dia 16 de julho de 2012, serão divulgadas listas diárias na 
Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. Makiguti” contendo o 
número de vagas remanescentes e os nomes dos candidatos 
que devem comparecer no dia subseqüente, das 9h às 10h 

para preencherem essas vagas e assim sucessivamente até 
preencherem todas as vagas oferecidas.

11.2.1. O candidato deverá acompanhar as listas de vagas 
remanescentes que serão afixadas diariamente na Escola Téc-
nica de Saúde Pública “Prof. Makiguti”, localizada na Avenida 
dos Metalúrgicos, 1.945, Cidade Tiradentes – São Paulo/SP

11.3. O não comparecimento do candidato nas datas 
e horários fixados, para realização da sua matrícula, de 
acordo com os itens 11.1 e 11.2, deste Capítulo, será 
acatado como DESISTÊNCIA, resultando na perda do di-
reito de matrícula e, consequentemente, da vaga, ficando 
o candidato automaticamente excluído deste Processo 
Seletivo.

11.4. Todas as divulgações e matrículas mencionadas nos 
itens 11.1 e 11.2, deste Capítulo, serão realizadas nas depen-
dências da Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. Makiguti”, 
localizada na Avenida dos Metalúrgicos, 1.945, Cidade Tiraden-
tes – São Paulo/SP.

11.5 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.

11.5.1. Verificada, a qualquer tempo, irregularidade na 
escolaridade e não sendo apresentado comprovante no ato de 
matrícula, esta não será efetuada.

11.6. Não se admitirá matrícula condicional ou com 
falta de documentos.

11.7. 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 de conclusão do Ensino Médio ou Declaração 
que cursa a 3ª Série do Ensino Médio assinada pelo diretor ou 
secretário da escola;

\> Cédula de Identidade em 2 (duas) cópias reprográficas 
(xerox);

\> Título de Eleitor e o comprovante da última votação 
(ano 2010 – 1º e 2º turnos), 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 brasi-
leiros maiores de 18 anos (sexo masculino).

11.8. A matrícula deverá ser efetuada pelo candidato, por 
seus pais ou por procurador legalmente constituído.

11.9. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, 
junto a Cetro Concursos, localizado na Avenida Paulista, 2001, 
13º andar – CEP 01311- 300 – Cerqueira César – São Paulo/
SP, até a divulgação do Resultado Final, em 06 de julho de 
2012 e, após esta data, junto à Escola Técnica de Saúde Pública 
“Prof. Makiguti”.

11.10. O preenchimento das vagas de cada Curso/Período 
será feito obedecendo-se rigorosamente, a classificação final, 
até se completar o número de vagas existentes, de acordo com 
o descrito nos itens 10.1 e 10.2, deste Capítulo.

11.11. Para o preenchimento das vagas de um Curso/
Período, serão convocados os candidatos habilitados, de acordo 
com a classificação obtida, até o limite de vagas determinadas 
em Edital.

11.11.1. Se não houver o preenchimento das vagas dentre 
os candidatos classificados, serão convocados os demais habi-
litados na lista geral (reclassificação), conforme prevê o item 
10.2, deste Edital.

11.11.2. Serão divulgadas diariamente quantas listas de 
candidatos reclassificados forem necessárias para que possam 
ser preenchidas as vagas remanescentes.

11.11.3. O candidato que não tiver interesse em preencher 
a vaga remanescente, deverá assinar termo de desistência.

11.12. Somente será aceita uma matrícula por aluno.
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