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que prestar informações inverídicas, ainda que constatado 
posteriormente.

4.2.5.1. Após a conferência dos dados da inscrição no 
boleto bancário emitido, efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição em qualquer agência bancária, a título de res-
sarcimento de despesas com material e serviços, que estará 
disponível após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição on-line, no endereço eletrônico www.
cetroconcursos.com.br no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais), com vencimento para o dia 04 de novembro de 2011. 
De acordo com os exatos valores definidos, constantes na Ta-
bela de Opções do Capítulo II – Dos Cursos Técnicos deste 
Edital.

4.2.5.2. ATENÇÃO! A inscrição somente estará efetivada, 
após realização do pagamento da taxa de inscrição, por meio 
do boleto ou do depósito bancário, dentro do período determi-
nado, cuja data-limite para pagamento ou depósito será 
dia 04 de novembro de 2011. O boleto bancário estará 
disponível para impressão até às 18 (dezoito) horas do 
dia 03 de novembro de 2011.

4.2.6. O candidato que optar em efetuar a inscrição por 
meio da Ficha de Inscrição para preenchimento manual, reti-
rado no Posto de Inscrição, deverá devolvê-la totalmente pre-
enchida juntamente com o comprovante do depósito bancário 
a favor da Cetro Concursos, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais), conforme as informações constantes da tabela abaixo:

INFORMAÇÕES PARA DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO PARA NÚMERO DA NÚMERO DA CONTA
DEPÓSITO AGÊNCIA CORRENTE
SANTANDER – 033 0105 13003255-7

4.2.6.1. Caso o candidato não devolva a documentação 
estabelecida no item 4.2.6. (ficha de inscrição e comprovante 
de depósito bancário) impreterivelmente até às 18 (dezoito) 
horas do dia 04 de novembro de 2011, no Posto de Ins-
crição, instalado nas dependências da Escola Técnica de Saúde 
Pública “Prof. Makiguti” , localizada na Avenida dos Metalúr-
gicos, 1.945, Cidade Tiradentes - São Paulo/SP, não terá seu 
nome incluído na relação de candidatos inscritos no Processo 
Seletivo.

4.3. Após data e horário especificados nos itens 4.1. e 
4.1.2., o acesso às inscrições via Internet será bloqueado, o 
atendimento no Posto de Inscrição e o fornecimento da ficha de 
inscrição estarão encerrados.

4.4. A Cetro Concursos e a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPLA não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não-re-
cebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados.

4.5. A partir do dia 22 de novembro de 2011, o candi-
dato deverá conferir no endereço eletrônico www.cetrocon-
cursos.com.br, se os dados da inscrição efetuada pela Internet 
foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço 
de Atendimento ao Candidato - SAC, da Cetro Concursos, no 
telefone (11) 3146-2777, para verificar o ocorrido, de segunda 
à sábado, das 9h às 18h.

4.6. O pagamento da importância poderá ser efetuado em 
dinheiro ou cheque, sendo que:

4.6.1. As inscrições pagas com cheque somente serão con-
sideradas efetivadas após sua compensação;

4.6.2. No caso de devolução do cheque utilizado para o 
pagamento da inscrição, por qualquer motivo, será considerada 
automaticamente sem efeito a inscrição.

4.7. Não será concedida ISENÇÃO de taxa de inscrição.
4.8. Não haverá restituição parcial ou integral do valor da 

taxa de inscrição.

2.5.2. De acordo com a Legislação vigente, o estágio na 
área da saúde é permitido somente para alunos maiores de 18 
(dezoito) anos.

2.6. Só será emitida a certificação do curso para os alunos 
que concluírem o estágio obrigatório e possuírem comprovante 
de conclusão do Ensino Médio.

3 – DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1. Para inscrever-se no Processo Seletivo, o candidato 

deverá, obrigatoriamente, estar cursando a terceira série do 
Ensino Médio (2º grau) ou ter concluído o Ensino Médio (2º 
grau) ou equivalente.

4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições poderão ser realizadas:
4.1.1. Via Internet, no endereço eletrônico www.cetro-

concursos.com.br, no período de 24 de outubro até 03 de 
novembro de 2011, iniciando-se no dia 24 de outubro de 
2011, às 9 (nove) horas, e encerrando-se, impreterivelmente, às 
17 (dezessete) horas, do dia 03 de novembro de 2011.

4.1.2. Pessoalmente ou por procuração, no período de 
24 de outubro até 03 de novembro de 2011, incluindo 
finais de semana, no posto de inscrição 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, das 9 (nove) horas às 
18 (dezoito) horas, onde serão disponibilizados gratuitamente 
ao candidato ou ao seu procurador:

a) os serviços de Internet por intermédio de um atendente 
para realização da sua inscrição e emissão do boleto bancário; ou

b) fornecimento da Ficha de Inscrição para preenchimento 
manual.

4.1.2.1. Em qualquer das opções para inscrição, apresen-
tadas nas alíneas “a” ou “b”, será fornecido gratuitamente ao 
interessado o Boletim Informativo.

4.2. Procedimento para as inscrições via Posto de Inscrição:
4.2.1. Apresentar documento original de identidade.
4.2.2. No caso de inscrição por procuração, será exigida a 

entrega do respectivo mandato, acompanhado da cópia auten-
ticada do documento de identidade do candidato e apresen-
tação do documento de identidade do procurador.

4.2.2.1. A procuração deverá conter o nome de apenas 
um único candidato e ficará retida. O candidato assumirá as 
consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador 
ao efetuar a inscrição.

4.2.3. Fornecer as informações necessárias, solicitadas 
pelo atendente do Posto de Inscrição, em relação às quais, sob 
as penas da lei, assumirá todas as implicações quanto à sua 
veracidade.

4.2.4. O candidato ou seu procurador deverá:
a) preencher, obrigatoriamente, a Ficha de Inscrição para 

preenchimento manual ou fornecer e conferir as informações 
necessárias para a realização da inscrição via Internet no Posto 
de Inscrição;

b) optar por um dos Curso/Período disponíveis;
c) assinar a declaração, segundo a qual, sob as penas da 

lei, assumirá conhecer e estar de acordo com as exigências 
contidas no presente Edital;

d) informar se as duas últimas séries cursadas foram na 
rede pública de ensino;

e) informar se as duas últimas séries cursadas foram em 
unidades da rede pública de ensino, localizadas na Zona Leste 
do Município de São Paulo.

4.2.5. No caso da realização de inscrição via Internet no 
Posto de Inscrição, orientamos a imediata conferência dos 
dados da inscrição, uma vez que as informações prestadas na 
ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato 
ou seu procurador, mesmo que a inserção dos dados fornecidos 
seja efetuada pelo atendente do Posto de Inscrição, cabendo 
à Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. Makiguti” e a Cetro 
Concursos o direito de excluir do Processo Seletivo, aquele 

TABELA DE OPÇÕES

Curso 
Técnico 

Código 
da 

Opção 
Período 

Número
de 

Vagas 
Perfil Profissional 

A01 Matutino 40* 

A02 Vespertino 40* 

Farmácia 

A03 Noturno 40* 

É o profissional que poderá atuar em 
drogarias, farmácias de manipulação, 
hospitais, diversos tipos de indústrias (de 
medicamentos, de cosméticos, de 
produtos de limpeza, de embalagens, etc) 
e distribuidoras. Seu trabalho envolve o 
controle de qualidade, estoque de 
medicamentos e produtos hospitalares, 
produção, seleção, programação, 
dispensação e orientação sobre o uso 
correto de medicamentos e produtos 
relacionados aos cuidados com a saúde. 

B04 Matutino 40* 

B05 Vespertino 40* 

Análises 
Clínicas 

B06 Noturno 40* 

O Técnico em Laboratório de Análises 
Clínicas é o profissional da área de Saúde 
que desempenha suas funções em 
instituições de saúde públicas e privadas, 
centro de pesquisas, empresas produtoras 
de kits laboratoriais na área de teste e de 
qualidade. Atua promovendo a saúde do 
ser humano desenvolvendo ações no 
campo de diagnósticos laboratoriais 
clínicos. A esse profissional cabe as 
funções de orientar o paciente, receber, 
preparar, processar amostras biológicas na 
execução de procedimentos diagnósticos, 
produtivos e terapêuticos da prática 
laboratorial. Essas ações resultam em 
informações indispensáveis para ações 
diagnósticas, produtivas, prognósticas 
e/ou terapêuticas para o médico e o 
paciente. O profissional Técnico em 
Análises Clínicas deve estar registrado no 
Conselho Regional de Farmácia (CRF-SP) 
e pode requerer, junto ao CRF, sua 
inscrição após conclusão do curso teórico 
e estágios regimentais. 

C07 Matutino 40*

C08 Vespertino 40*

Saúde 
Bucal 

C09 Noturno 40*

É um curso profissionalizante composto de 3 
módulos. Ao final do 2º módulo, o aluno já terá 
direito ao certificado de Auxiliar em Saúde Bucal
(ASB), e ao final do 3º módulo, ao diploma de 
Técnico em Saúde Bucal (TSB). Estes 
profissionais atuam nas unidades de saúde públicas 
ou privadas (consultórios e clínicas odontológicas), 
estando em Expansão a sua inserção em equipes de 
Saúde da Família (Programa Saúde da Família). O 
aluno é capacitado a dar atendimento ao paciente 
executando procedimentos como: radiografias 
bucais; limpeza e polimento dos dentes; remoção 
de tártaro; remoção de suturas; inserção de 
materiais restauradores em cavidades dentárias já 
preparadas pelo Cirurgião-Dentista; aplicação de 
flúor e selantes; colaborar em programas 
educativos de saúde bucal dirigidos a indivíduos e 
grupos sociais. As atividades são realizadas sempre 
sob a supervisão do Cirurgião-Dentista. 

D10 Matutino 40*

D11 Vespertino 40*

Gestão de 
Serviços 
de Saúde 

D12 Noturno 40*

O profissional de Gestão de Serviços de Saúde irá 
atuar nos processos administrativos em unidades de 
saúde (hospitais, unidades básicas de saúde, 
clínicas, ambulatórios, convênios, etc), executando, 
controlando e avaliando os serviços prestados nos 
diferentes ciclos de Gestão de Saúde. O Técnico 
em Gestão de Serviços de Saúde poderá atuar na 
gestão documental e no ciclo de informações dos 
departamentos (receber, classificar, registrar, 
distribuir, acompanhar, arquivar e disseminar), 
identificando a documentação médica e 
administrativa; no ciclo de recursos materiais, 
recursos humanos, controle patrimonial, estoque, 
compras, distribuição, usando técnicas corretas de 
planejamento, armazenamento e suprimento; na 
organização do trabalho, identificando e avaliando 
rotinas e protocolos de trabalho, com uso de 
normas técnicas para adequação dos processos 
administrativos das unidades assistenciais como 
lavanderia, higienização, serviços de atendimento, 
radiologia, almoxarifado, farmácia, etc; na 
participação de procedimentos de pesquisa, 
recrutamento, seleção, integração, treinamento e 
desenvolvimento de recursos humanos; na 
contribuição para o desenvolvimento de projetos de 
Gestão em Saúde, interagindo no espaço de 
trabalho, de forma a potencializar mudanças. 

*- O início do curso está condicionado a formação de turma com no mínimo 20 alunos, 
por curso/período.  

17/10/11 – Segunda –feira

09h00 - Abertura da II SIPAT 
Com Subprefeito e convidados
10h00 – VIDEOS APRESENTANDO OS 
TRABALHOS DA GESTÃO ANTERIOR, VISITAS 
REALIZADAS NAS UNIDADES, 
CONSCIENTIZAÇÃO AOS SERVIDORES DA 
IMPORTÂNCIA DA CIPA.
11h00 às 11h20 – Intervalo com café
11h20 às 13h00 – Tabagismo                                               
com Carmen Lúcia Silva Portella
Educadora de Saúde – SESMT //SAMSS// 
HCFMUSP e Elaine Cristina de Souza
Assistente Social - Programa VOCÊ HC // 
AMS// SAMSS// HCFMUSP

18/10/11 – Terça –feira

09h00 às 09h30 – Práticas de Liang Gong
Com Maria Eurípedes de Almeida
09h30 às 10h30 – Técnicas de Segurança do 
Trabalho
Com Arlindo da Cruz Filho
10h30 às 10h50 - Intervalo com café
11h00 às 13h00 – Primeiros Socorros 
Com Nathan Gledson de Oliveira

19/10/11 – Quarta –feira

09h00 às 10h00 – Desmistificando a DPOC –
Doença Pulmonar Obstrutivo Crônica
Com Tatiana de Souza Silva

10h00 às 11h00 – Alcoolismo/Drogas                               
Com: Michele Pazzani e
José Florentino Filho

11h00 às 11h20 - Intervalo com café

11h20 às 13h00 – Doenças Sexualmente 
Transmissíveis
Com: Maria Aparecida Alves

20/10/11 – Quinta – feira
09h00 às 09h20 - Práticas de Liang Gong
Com Maria Eurípedes de Almeida
09h30 às 10h30 – L.E.R.
Com Dr. Wladir Albert
10h30 às 10h50 – Intervalo com café
11h00 às 12h00 – Saúde Bucal
Com Dr. Marcia
12h00 às 13h00 – Assédio Moral
Com Laurinda Candido de Araujo

21/10/11 – Sexta – feira

09h00 às 10h00 – Dietas e Educação Alimentar 
Com Marina Moreno de Eira e Oliveira

09h00 às 11h00 – Exames de Glicemia, Colesterol e 
IMC (realizada pela Div.  De Saúde do Servidor)*

11h00 às 11h20 – Intervalo com Café

11h20 às 12h30 – SINDSEP e Encerramento

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:

17/10/11 - 09h00 às 13h00 - Estética
19/10/11 – 09h00 às 13h00 - SINDSEP (móvel) –
c/assessoria jurídica  
20/10/11 - 09h00 às 13h00 – Exames Oftalmológicos  com 
Janaina (na sala da CIPA – 26)**
21/10/11 - 09h00 às 13h00 – Exames Oftalmológicos Com  
Janaina (na sala da CIPA – 26)**

* Inscrição prévia para os exames de Glicemia e IMC 
pelo fone: 2297-4944

** Inscrição prévia para os exames oftalmológicos pelo 
fone: 2297-4944 

Inscrições para a SIPAT pelo telefone: 2297-1876

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE COORDENAÇÃO DAS 
SUBPREFEITURAS, ATRAVÉS  DA  SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL  

CONVIDA:

II SIPATII SIPAT--SEMANA INTERNA DE PREVENSEMANA INTERNA DE PREVENÇÇÃO DE ACIDENTES DO ÃO DE ACIDENTES DO 
TRABALHO DA SP/MPTRABALHO DA SP/MP

DE 17 a 21 DE OUTUBRO DE 2011 DE 17 a 21 DE OUTUBRO DE 2011 -- das 09h  das 09h  ààs 13hs 13h

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 

Realização: SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL        Parceria: / SUGESP- MP – NÚCLEO QUALIDADE 

PROGRAMAPROGRAMAÇÇÃOÃO

SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL

- Não havendo o preenchimento mínimo, os alunos serão 
remanejados por ordem de classificação para outros cursos ou 
períodos, desde que tenha vaga disponível nos cursos ofere-
cidos pela Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. Makiguti”.

- Caso o candidato não tenha interesse, manifestará de-
sistência em formulário próprio, à disposição na Secretaria 
da Escola, caracterizando a sua eliminação do 1º Processo 
Seletivo/2012.

2.2. O candidato poderá optar por somente um Curso/
Período.

2.3. Os cursos serão ministrados nas dependências da 
Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. Makiguti” , localizada 

na Avenida dos Metalúrgicos, 1.945, Cidade Tiradentes – São 
Paulo/SP.

2.4. Os cursos terão a duração de 3 (três) semestres.
2.5. O estágio obrigatório para conclusão do curso de-

verá ser realizado fora do horário de aulas e nos três módulos 
do curso.

2.5.1. Para a realização do estágio obrigatório para con-
clusão do curso, observar-se-á o fixado no inciso II, do artigo 
67, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 
“Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 
trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade gover-
namental ou não-governamental, é vedado trabalho: perigoso, 
insalubre ou penoso”.
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