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5.1.1. Para concorrer às vagas reservadas conforme item 
5.1, o candidato deverá:

a) indicar no Formulário de Inscrição on line esta condição;
b) imprimir, preencher e assinar em campo próprio, a auto-

declaração que está disponível no Anexo IV, deste Edital, e no 
site do Instituto Mais;

c) tirar 1 (uma) foto 5x7 (cinco por sete) de rosto inteiro, do 
topo da cabeça até o final dos ombros, com fundo neutro, sem 
sombras e datada há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da 
postagem, devendo a data estar estampada na frente da foto; e

d) encaminhar a autodeclaração assinada e a foto 5x7 (cin-
co por sete), até o dia 06 de novembro de 2017, em envelope 
contendo a referência “Concurso Público Edital nº 01-2017/
AHM – Inscrição Negro, Negra ou Afrodescendente”, via SEDEX, 
com aviso de recebimento ou entregue pessoalmente nos dias 
úteis, no horário das 08h30 às 12h30 ou das 13h30 às 17h30, 
ao Instituto Mais, localizado na Rua Cunha Gago, 740, CEP 
05421-001, São Paulo/SP.

5.2. A autodeclaração somente terá validade se efetuada 
no momento da inscrição.

5.3. O não cumprimento, pelo candidato, do disposto no 
item 5.1.1, deste Edital, impedirá que concorra às vagas reser-
vadas às cotas raciais, passando a concorrer às vagas da ampla 
concorrência, não sendo aceito, em nenhuma hipótese, questio-
namento posterior a respeito da questão.

5.4. Após o prazo de inscrição fica proibida qualquer inclu-
são ou exclusão, a pedido do candidato, na lista de candidatos 
negros, negras ou afrodescendentes.

5.4.1. Na hipótese de constatação de declaração falsa ou 
comprovada a má-fé do candidato na aferição fenotípica, o 
candidato será eliminado do Concurso Público, se houver sido 
nomeado, ficará sujeito à nulidade de sua nomeação e posse no 
cargo efetivo, após procedimento administrativo no qual lhe se-
jam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis.

5.5. O candidato inscrito nos termos deste Capítulo partici-
pará deste Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos 
critérios de aprovação, aos horários, aos locais de aplicação das 
provas e às notas mínimas exigidas.

5.5.1. O não preenchimento das vagas reservadas à cota 
racial fará com que elas sejam abertas aos candidatos da ampla 
concorrência.

5.6. O candidato que se declarar negro, negra ou afrodes-
cendente e for deficiente, poderá concorrer, também, às vagas 
reservadas aos deficientes, nos termos do Capítulo IV - DA 
INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA, deste Edital.

5.7. O candidato que concorrer, conforme sua opção no 
momento da inscrição, concomitantemente às vagas reserva-
das aos candidatos com deficiência e às vagas reservadas aos 
negros, negras ou afrodescendentes, que for classificado neste 
Concurso, na lista especifica dos candidatos com deficiência e 
não tiver comprovada sua deficiência, manterá seu direito de 
permanecer na lista reservada aos negros, negras ou afrodes-
cendentes e na lista de classificação geral.

5.8. O candidato às vagas reservadas para negros, negras 
ou afrodescendentes que, na listagem geral com a pontuação 
de todos os candidatos, obtiver classificação dentro do número 
de vagas oferecidas para ampla concorrência, será convocado 
para assumir essa vaga, independentemente de estar inscrito 
no Concurso como negro, negra ou afrodescendente.

5.9. Caso se verifique a situação descrita no item 5.8, 
assim como na ocorrência de desistência de vaga por candidato 
negro, negra ou afrodescendente aprovado, a vaga reservada, 
à qual este candidato faria jus, deverá ser ocupada por outro 
candidato a vagas reservadas para negros, negras ou afrodes-
cendentes, respeitada, rigorosamente, a ordem da lista especí-
fica de classificação.

5.10. Não havendo candidatos aprovados para preencher 
vagas incluídas na reserva para negros, negras ou afrodescen-
dentes, estas serão revertidas para o cômputo geral de vagas 
oferecidas neste Concurso, voltadas à ampla concorrência, 
podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 
obedecida a ordem de classificação.

VI. DAS LACTANTES OU CONDIÇÕES ESPECIAIS NO DIA DE 
APLICAÇÃO DAS PROVAS

6.1 Das lactantes:
6.1.1. A candidata lactante que necessitar amamentar 

durante a realização da prova objetiva deverá encaminhar sua 
solicitação, até o dia 06 de novembro de 2017, via SEDEX, com 
aviso de recebimento, ou, entregue pessoalmente, nos dias 
úteis, no horário das 08h30 às 12h30 ou das 13h30 às 17h30, 
até o término das inscrições, ao Instituto Mais, localizado à 
Rua Cunha Gago, 740, CEP 05421-001 – São Paulo – Capital, 
identificando no envelope a referência “Concurso Público Edital 
nº 01-2017/AHM - Lactante”.

6.1.2. Nos horários previstos para amamentação, a mãe 
poderá retirar-se, temporariamente, da sala/local em que serão 
realizadas as provas, para atendimento ao seu bebê, em sala 
especial a ser reservada pela Coordenação.

6.1.3. Não haverá compensação do tempo de amamenta-
ção em favor da candidata.

6.1.4. Para a amamentação o bebê deverá permanecer no 
ambiente a ser determinado pela Coordenação.

6.1.5. O bebê deverá estar acompanhado somente de um 
adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado 
pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em 
local apropriado, será indicada pela Coordenação do Concurso.

6.1.6. A candidata, durante o período de amamentação, 
será acompanhada de uma “fiscal” do Instituto Mais, sem a 
presença do responsável pela guarda da criança que garantirá 
que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições 
deste Edital.

6.1.7. A candidata nesta condição que não levar acompa-
nhante, não realizará as provas.

6.2. Das outras condições:
6.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a ne-

cessitar de condições especiais para a realização das provas, 
deverá encaminhar sua solicitação, até o dia 06 de novembro 
de 2017, via SEDEX, com aviso de recebimento, ou, entregue 
pessoalmente, nos dias úteis, no horário das 08h30 às 12h30 ou 
das 13h30 às 17h30, até o término das inscrições, ao Instituto 
Mais, localizado à Rua Cunha Gago, 740, CEP 05421-001 – 
São Paulo – Capital, identificando no envelope a referência 
“Concurso Público Edital nº 01-2017/AHM - Outras Condições 
Especiais”.

6.2.2. Após o período de inscrição o candidato que ainda 
necessitar de atendimento especial, deverá entrar em contato 
com o Instituto Mais, com antecedência mínima de 3 (três) 
dias úteis da realização das Provas, através do telefone (11) 
2659-5746.

6.3. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos 
mencionados neste Capítulo, não terão a prova e/ou condições 
especiais atendidas.

6.4. A solicitação de atendimento especial será atendida 
observados os critérios de viabilidade e razoabilidade.

VII – DAS AVALIAÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO
7.1. O Concurso Público constará das seguintes avaliações:
7.1.1. Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classifica-

tório, a ser realizada conforme estabelecido no Capítulo VIII, e 
avaliada conforme estabelecido no Capítulo IX, deste edital, a 
qual constará de questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
alternativas cada e versará sobre os conteúdos programáticos 
contidos no Anexo V, deste Edital; e

7.1.2. Prova de Títulos, de caráter classificatório, a serem 
apresentados e avaliados conforme estabelecido no Capítulo 
X, deste edital.

7.2. A tabela a seguir apresenta as respectivas avaliações 
dos candidatos no Concurso Público:

4.3. O candidato inscrito com deficiência participará do 
Concurso em igualdade de condições com os demais candi-
datos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, critérios de 
aprovação, horário, local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida.

4.3.1. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito 
à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

4.4. O candidato com deficiência, para assegurar a con-
corrência às vagas reservadas, bem como, o atendimento 
diferenciado durante a prova deverá, até o dia 06 de novembro 
de 2017, encaminhar, via SEDEX, com aviso de recebimento, ou, 
entregar pessoalmente nos dias úteis, no horário das 08h30 
às 12h30 ou das 13h30 às 17h30, os documentos a seguir 
relacionados, em envelope contendo a referência “Concurso 
Público Edital nº 02-2017/AHM – Candidato com Deficiência”, 
ao Instituto Mais, localizado na Rua Cunha Gago, 740, CEP 
05421-001, São Paulo/SP:

a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido 
no prazo máximo de 1 (um) ano antes do término das inscri-
ções, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como, a provável causa da 
deficiência. O Laudo Médico deverá conter o nome e o docu-
mento de identidade (RG) do candidato, a assinatura, carimbo 
e CRM do profissional e deverá especificar que o candidato é 
Deficiente;

b) cópia do comprovante de inscrição para identificação 
do candidato;

c) requerimento de condições especiais (Anexo III) devi-
damente preenchido e assinado, para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova, quando for os casos abaixo:

c1) o candidato com deficiência visual, além do envio da 
documentação indicada na alínea “a”, deste item, deverá solici-
tar, quando necessário, por escrito, até o término das inscrições, 
a confecção de prova especial em Braille ou Ampliada, Software 
de Leitura de Tela ou a necessidade de leitura de sua prova, 
especificando o tipo de deficiência;

c2) o candidato com deficiência auditiva, que necessitar do 
atendimento do Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, além 
do envio da documentação indicada na alínea “a” deste item, 
deverá encaminhar solicitação por escrito, até o término das 
inscrições; e

c3) o candidato com deficiência que necessitar de tempo 
adicional para realização das provas, além do envio da docu-
mentação indicada na alínea “a”, deste item, deverá encami-
nhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições, com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista 
da área de sua deficiência.

4.4.1. A Autarquia Hospitalar Municipal - AHM e o Instituto 
Mais, não se responsabilizam pelo extravio dos documentos 
enviados via Sedex.

4.4.2. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova 
especial em Braille, serão oferecidas provas nesse sistema.

4.4.2.1. Os referidos candidatos deverão levar para esse 
fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo, 
ainda, utilizar-se de soroban.

4.4.3. Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem 
prova especial ampliada serão oferecidas provas nesse sistema.

4.4.3.1. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem 
prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema, 
com tamanho de letra correspondente a corpo 24, desde que 
solicitadas.

4.4.4. Os candidatos com deficiência visual (cegos ou baixa 
visão), poderão solicitar atendimento especial através de um 
dos recursos abaixo:

a) jaws (leitor de Tela), ou;
b) prova em Braille, ou;
c) auxílio na transcrição ou fiscal ledor.
4.5. Os candidatos que, dentro do prazo do período das ins-

crições, não atenderem aos dispositivos mencionados no item 
4.4 e seus subitens, serão considerados como não deficiente e 
não terão a prova e/ou condições especiais atendidas, seja qual 
for o motivo alegado.

4.5.1. No ato da inscrição o candidato deficiente deverá 
declarar estar ciente das atribuições do cargo para o qual pre-
tende se inscrever.

4.6. O candidato ao se inscrever como pessoa com defici-
ência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja concorrer 
aos cargos vagos reservados aos candidatos com deficiência.

4.6.1. O não preenchimento das vagas reservadas aos 
candidatos inscritos com deficiência fará com que elas sejam 
abertas aos candidatos da ampla concorrência.

4.6.2. O candidato inscrito às vagas reservadas para candi-
datos com deficiência que, na listagem geral (com a pontuação 
de todos os candidatos), obtiver classificação dentro do número 
de vagas oferecidas para ampla concorrência, será convocado 
para assumir essa vaga, independentemente de estar inscrito 
no Concurso Público como candidato com deficiência.

4.6.3. Caso se verifique a situação descrita no item 4.6.2, 
assim como na ocorrência de desistência de vaga por candi-
dato com deficiência aprovado, a vaga reservada, à qual este 
candidato faria jus, deverá ser ocupada por outro candidato da 
lista de deficientes, respeitada, rigorosamente, a ordem da lista 
específica de classificação.

4.6.4. Não havendo candidatos aprovados para preencher 
as vagas incluídas na reserva para candidatos com deficiência, 
estas serão revertidas para o cômputo geral de vagas ofere-
cidas neste Concurso Público, voltadas à ampla concorrência, 
podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 
obedecida a ordem de classificação.

4.7. O candidato com deficiência que não realizar a inscri-
ção conforme instruções constantes deste Capítulo, não poderá 
alegar a referida condição em seu benefício e não poderá impe-
trar recurso em favor de sua condição.

4.8. O candidato aprovado nos termos do Capítulo XI e 
que atenda o Capítulo XIV deste Edital, inscrito nos termos da 
Lei Municipal nº 13.398/2002, além das exigências pertinentes 
aos demais candidatos, sujeitar-se-á, por ocasião do ingresso, a 
exame médico específico e à avaliação para verificação da com-
patibilidade da deficiência de que é portador com as atribuições 
do cargo almejado.

4.8.1. O(s) local(is), data(s) e horário(s) para a realização 
do exame médico específico serão divulgados oportunamente 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, pela Coordena-
doria de Gestão de Saúde do Servidor – COGESS.

4.9. Será eliminado da lista específica o candidato habilita-
do cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição não se 
fizer constatada, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

4.10. A não observância, pelo candidato, de qualquer das 
disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser no-
meado para as vagas reservadas a candidatos com deficiência.

4.11. O Laudo Médico apresentado terá validade somente 
para este Concurso Público e não será devolvido.

4.12. Após a investidura do candidato, a deficiência não 
poderá ser arguida para justificar a readaptação funcional ou a 
concessão de aposentadoria.

V. DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO NEGRO, NEGRA OU 
AFRODESCENDENTE

5.1. Ao candidato negro, negra ou afrodescendente, que 
pretenda fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas 
pela Lei Municipal nº 15.939, de 23 de dezembro de 2013, 
e Decreto Municipal nº 57.557, de 21 de dezembro de 2016, 
é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso 
Público, com reserva de 20% das vagas para cada cargo e das 
que vierem a ser autorizadas durante o prazo de validade do 
Concurso Público.

3.32. A candidata lactante que necessitar amamentar 
durante a realização da Prova Objetiva deverá atender as espe-
cificações contidas no item 6.1, deste Edital.

3.33. A solicitação de condições especiais para realização 
da Prova será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e 
de razoabilidade.

3.34. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

3.35. A Autarquia Hospitalar Municipal – AHM e o Instituto 
Mais, eximem-se das despesas com viagens e estada dos can-
didatos para prestar as provas do Concurso Público e não se 
responsabilizam pelo extravio dos documentos enviados pelo 
correio, caso exista.

3.36. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRI-
ÇÃO:

3.36.1. Os candidatos amparados pelo Decreto Municipal 
nº 51.446, de 28 de abril de 2010, que comprovem possuir ren-
da familiar “per capita” igual ou inferior ao menor piso salarial 
vigente no Estado de São Paulo, instituído pela Lei Estadual nº 
12.640, de 11 de julho de 2007, revalorizada pela Lei Estadual 
nº 16.402, de 30 de março de 2017, poderão requerer isenção 
do pagamento do valor de inscrição, exclusivamente, no período 
das 00h00 do dia 19 de outubro de 2017, às 23h59 do dia 20 
de outubro de 2017.

3.36.2. O requerimento de isenção do pagamento do valor 
de inscrição estará disponível para preenchimento no endereço 
eletrônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.br), no 
período constante do item 3.36.1 deste Edital.

3.36.3. Considera-se renda familiar a soma dos rendimen-
tos brutos auferidos por todos os membros da família e renda 
familiar “per capita” a divisão da renda familiar pelo total de 
indivíduos da família.

3.36.4. Terá o direito à isenção do pagamento do valor da 
inscrição o cidadão que cumulativamente:

a) preencher o requerimento de isenção do pagamento do 
valor da inscrição; e

b) comprovar ausência de condições financeiras para arcar 
com o valor da inscrição, que consistirá em declaração firmada 
pelo candidato, sob as penas da lei, de que se enquadra nas 
exigências previstas no item 3.36.1, deste Capítulo.

3.36.5. Para requerer a isenção do pagamento do valor 
de inscrição, o candidato deverá encaminhar obrigatoriamente 
a Declaração de Comprovação de Renda Familiar, conforme 
modelo disponível no Anexo II, desse edital, contendo todos os 
dados preenchidos.

3.36.6. O documento de envio obrigatório, citado no item 
3.36.5, deste capítulo, deverá ser encaminhado, via SEDEX, com 
aviso de recebimento ou entregue pessoalmente, nos dias úteis, 
no horário das 08h30 às 12h30 ou das 13h30 às 17h30, ao 
Instituto Mais, localizado na Rua Cunha Gago, 740, CEP 05421-
001, São Paulo/SP, em envelope contendo a referência “Con-
curso Público Edital nº 01-2017/AHM - Solicitação de Isenção 
da Taxa de Inscrição”. O documento deverá ser encaminhado/
entregue até o dia 20 de outubro de 2017.

3.36.7. Encerrado o prazo de postagem e entrega dos 
documentos, não será permitida a complementação da docu-
mentação.

3.36.8. A comprovação da tempestividade do requerimento 
de isenção do pagamento do valor de inscrição será feita pelo 
registro da data de postagem e protocolo de entrega.

3.36.9. Não será concedida isenção de pagamento do valor 
de inscrição ao candidato que:

a) deixar de preencher o requerimento pela Internet;
b) encaminhar documentos sem preencher o requerimento 

pela Internet;
c) solicitar a isenção, sem apresentar cópia dos documentos 

previstos;
d) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
e) fraudar e/ou falsificar documento; e
f) não observar o período de postagem ou entrega dos 

documentos.
3.36.10. A declaração falsa sujeitará o candidato às san-

ções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no pará-
grafo único do art. 10 do Decreto Federal n°. 83.936, de 6 de 
setembro de 1979.

3.36.11. A qualquer tempo poderão ser realizadas diligên-
cias relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou 
não seu pedido.

3.36.12. A partir do dia 26 de outubro de 2017, o can-
didato deverá verificar no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo – DOC (http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/) e no 
endereço eletrônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.
br) os resultados da análise dos requerimentos de isenção do 
pagamento da inscrição.

3.36.13. O candidato que tiver sua solicitação de isenção 
deferida terá sua inscrição efetivada automaticamente no 
Concurso Público.

3.36.14. O candidato que tiver seu requerimento de isenção 
de pagamento do valor da inscrição indeferido poderá apresen-
tar recurso de acordo com o Capítulo XIII, deste edital, após 
a publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC 
(http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/) e no endereço ele-
trônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.br), da relação 
das isenções indeferidas.

3.36.15. Após a análise dos recursos, será divulgado no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC (http://diariooficial.
imprensaoficial.com.br/) e no site do Instituto Mais (www.insti-
tutomais.org.br) o resultado final da relação dos requerimentos 
deferidos e indeferidos.

3.36.16. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isen-
ção do pagamento do valor de inscrição indeferidos e que 
mantiverem interesse em participar do certame, deverão efetuar 
sua inscrição, observando os procedimentos previstos neste 
Capítulo.

3.36.17. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, será 
ela cancelada.

3.36.18. Não será aceita solicitação de isenção do pagamen-
to de valor de inscrição via fac-símile (fax), via correio eletrônico 
ou qualquer outra forma que não seja prevista neste Edital.

3.36.19. As informações prestadas no formulário de ins-
crição de isenção on-line são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo ao Instituto Mais o direito de excluir do 
Concurso Público aquele que preencher o formulário com dados 
incorretos, bem como, aquele que prestar informações inverídi-
cas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

3.37. É de responsabilidade do candidato a impressão do 
presente Edital, não podendo alegar desconhecimento de quais-
quer itens constantes do mesmo.

IV – DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. O candidato que se declarar com deficiência deverá 

tomar conhecimento da síntese das atribuições do cargo para 
o qual pretende se inscrever, constante do Anexo I deste Edital 
(Lei Municipal nº 13.398/2002). Julgando-se amparado pelas 
disposições legais, poderá concorrer, sob sua inteira respon-
sabilidade, aos cargos vagos reservados aos candidatos com 
deficiência, nos termos da Tabela de Cargos, do item 1.4, deste 
Edital, desde que atenda aos requisitos relacionados no item 
2.1, podendo efetivar a sua inscrição conforme as instruções do 
Capítulo III, deste Edital.

4.1.1. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que 
se enquadram nas categorias relacionadas na Lei Municipal nº 
13.398/2002 e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

4.1.2. O candidato deverá preencher CORRETA e COM-
PLETAMENTE o Formulário de Inscrição on-line e declarar o(s) 
tipo(s) de deficiência(s) de que é portador.

4.2. Uma vez deferidas as inscrições, fica proibida qualquer 
inclusão ou exclusão de candidato, na relação de candidatos 
inscritos com deficiência.

3.10. O candidato que exerceu efetivamente a função de 
jurado no período entre a data de publicação da Lei Federal nº. 
11.689/08, até a data de publicação deste Edital, poderá solici-
tar no ato da inscrição, esta opção para critério de desempate, 
devendo encaminhar obrigatoriamente:

a) cópia do comprovante de inscrição ou isenção; e
b) certidão comprobatória que exerceu efetivamente a 

função de jurado.
3.10.1. Os documentos previstos no item 3.10, alíneas “a” 

e “b”, deverão ser encaminhados, via SEDEX, com aviso de re-
cebimento, ou entregue pessoalmente nos dias úteis, no horário 
das 08h30 às 12h30 ou das 13h30 às 17h30, em envelope con-
tendo a referência “Concurso Público Edital nº 01-2017/AHM 
- Jurado”, ao Instituto Mais, localizado na Rua Cunha Gago, 
740, CEP 05421-001, São Paulo/SP. Os documentos deverão 
ser encaminhados/entregues durante o período de inscrição, ou 
seja, até o dia 06 de novembro de 2017.

3.10.2. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos 
mencionados no item 3.10 e subitem 3.10.1, não serão conside-
rados como jurados para critério de desempate.

3.11. Após a conclusão do preenchimento do formulário de 
solicitação de inscrição on-line, o candidato, deverá imprimir 
o boleto bancário para o pagamento do valor da inscrição e 
deverá ficar atento ao que segue:

a) verifique se no boleto bancário emitido para o pagamen-
to da taxa de inscrição consta o nome do candidato;

b) certifique se o computador utilizado é confiável e se está 
com o antivírus atualizado para, assim, evitar possíveis fraudes 
na geração do boleto bancário supracitado;

c) verifique se o boleto bancário gerado para este Concurso 
Público é emitido pelo Banco Santander;

d) verifique se a representação numérica do código de bar-
ras (linha digitável) constante no boleto bancário iniciou com o 
número 03399, que identifica o Banco Santander; e

e) verifique, antes de efetuar o pagamento, se os primeiros 
números constantes no código de barras pertencem ao Banco 
Santander, pois boletos gerados por outras instituições bancá-
rias, para o pagamento da taxa de inscrição, deste Concurso 
Público, são automaticamente boletos falsos.

3.11.1. Será de responsabilidade do candidato ficar atento 
para as informações do boleto bancário, a fim de evitar fraudes 
no seu pagamento.

3.12. Efetuar o pagamento da importância de R$ 63,00 
(sessenta e três reais), a título de ressarcimento de custos com 
material e serviços prestados, preferencialmente, em qualquer 
banco do sistema de compensação bancária, de acordo com 
as instruções constantes no endereço eletrônico do Instituto 
Mais, até a data do vencimento do boleto bancário, em 07 de 
novembro de 2017, data limite máximo, caso contrário, não 
será considerado.

3.12.1. O boleto bancário estará disponível para impressão 
até às 17 horas do dia 07 de novembro de 2017.

3.13. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o candidato, o boleto bancário deverá ser pago antecipada-
mente.

3.14. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efe-
tuado em dinheiro, cheque do próprio candidato ou débito em 
conta corrente de bancos conveniados.

3.14.1. O pagamento efetuado por meio de cheque somen-
te será considerado quitado após a respectiva compensação.

3.14.2. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja 
o motivo, considerar-se-á sem efeito a inscrição.

3.14.3. O candidato que efetuar o AGENDAMENTO DE 
PAGAMENTO de sua inscrição deverá atentar-se para a confir-
mação do débito em sua conta corrente, na data do vencimento 
do boleto bancário.

3.14.4. Não tendo ocorrido o débito do valor agendado e 
consequente crédito na conta do Instituto Mais, a inscrição não 
será considerada válida, sob qualquer hipótese.

3.15. Encerrado o prazo de inscrição e esgotados todos 
os prazos permitidos para pagamento, impressos no boleto 
bancário, mesmo tendo o candidato realizado o pagamento da 
inscrição, este ficará impossibilitado de participar do Concurso 
Público.

3.16. A partir de 3 (três) dias úteis após o pagamento do 
boleto bancário o candidato poderá conferir no endereço eletrô-
nico do Instituto Mais, se os dados da inscrição efetuada pela 
Internet estão corretos e se o valor da inscrição foi creditado.

3.17. Para efetuar consultas da inscrição o candidato de-
verá acessar o site www.institutomais.org.br e clicar no link 
“Meus Concursos”, digitando o número do seu CPF e sua senha 
de acesso.

3.18. Caso o candidato não consiga efetuar consultas rela-
tivas à sua inscrição, deverá entrar em contato com o Instituto 
Mais, por meio do telefone (11) 2659-5746, nos dias úteis, no 
horário das 08h30 às 12h30 ou das 13h30 às 17h30, para ve-
rificar o ocorrido ou enviar mensagem para sac@institutomais.
org.br.

3.19. As inscrições efetuadas somente serão confirmadas 
após a comprovação do pagamento do valor da inscrição.

3.20. Serão canceladas as inscrições com pagamento efe-
tuado com valor menor do que o estabelecido (R$ 63,00), e 
as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 
após a data de vencimento do boleto bancário.

3.21. As inscrições devem ser feitas com antecedência, 
evitando o possível congestionamento de comunicação no site, 
nos últimos dias de inscrição.

3.22. O candidato inscrito NÃO deverá enviar cópia de do-
cumento de identidade, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato, os dados cadastrais informados no ato de inscrição, 
sob as penas da lei.

3.23. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição 
por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, 
transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum 
em conta corrente, condicional ou após a data de vencimento 
especificada no boleto bancário ou por qualquer outro meio 
que não o especificado neste Edital.

3.24. O descumprimento das instruções para inscrição 
implicará a sua não efetivação.

3.25. As informações complementares referentes à inscri-
ção estarão disponíveis no endereço eletrônico www.instituto-
mais.org.br.

3.26. O Instituto Mais e a Autarquia Hospitalar Municipal 
– AHM, não se responsabilizam por solicitação de inscrição 
não recebida por motivos de ordem técnica dos computado-
res, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como, outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.

3.27. Não haverá devolução de importância paga, ainda 
que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou 
parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual 
for o motivo alegado, exceto nos casos constantes no item 3.36, 
deste capítulo.

3.28. O deferimento da inscrição dependerá do correto pre-
enchimento do Formulário de Inscrição on-line pelo candidato.

3.29. As informações prestadas no formulário de inscri-
ção são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo 
à Autarquia Hospitalar Municipal – AHM e ao Instituto 
Mais, o direito de excluir do Concurso Público aquele que 
preenchê-la com dados incorretos, bem como, aquele que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja cons-
tatado posteriormente.

3.30. O candidato não deficiente, que necessitar de aten-
dimento especial para realização das provas, deverá atender as 
especificações contidas no item 6.2 deste Edital.

3.31. O candidato com deficiência deverá observar, ain-
da, o disposto no Capítulo IV, deste Edital (Lei Municipal Nº 
13.398/2002).
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