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8.16.3. As instruções contidas no Caderno de Questões e 
na Folha de Respostas, deverão ser rigorosamente seguidas, 
sendo o candidato único responsável por eventuais erros co-
metidos.

8.16.4. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar 
ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas, sob 
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de 
correção da mesma.

8.16.5. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha 
de Respostas da Prova Objetiva, com caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul.

8.16.6. 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 
legíveis.

8.16.7. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca po-
derá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho 
do candidato.

8.16.8. Após a assinatura da lista de presença e entrega 
das folhas de respostas, o candidato somente poderá se ausen-
tar da sala de prova acompanhado por um Fiscal.

8.16.9. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fis-
cal a Folha de Respostas Personalizadas devidamente assinada 
e o Caderno de Questões.

8.17. A totalidade das Provas Objetivas terá a duração de 
03h30 (três horas e trinta minutos) para os cargos de Analista 
de Saúde e 03h00 (três horas) para os cargos de Assistente 
Técnico de Saúde e Assistente de Saúde.

8.18. Por razão de segurança, o candidato poderá deixar a 
sala de aplicação das provas somente após decorrido o tempo 
mínimo de 01h30 (uma hora de trinta minutos) de início das 
provas para os cargos de Analista de Saúde, e 01h00 (uma 
hora) para os cargos de Assistente Técnico de Saúde e Assis-
tente de Saúde, mediante a entrega obrigatória da Folha de 
Respostas e do Caderno de Questões, devidamente preenchidos 
e assinados, ao fiscal de sala.

8.18.1. O candidato após entregar todo o material cor-
respondente à prova realizada para o Fiscal de sala, deverá, 
imediatamente, retirar-se da sala e do prédio, bem como, não 
poderá utilizar os banheiros.

8.18.2. O candidato que desejar utilizar o banheiro, antes 
de sair do prédio, deverá solicitar o acompanhamento de um 
Fiscal antes de entregar o material correspondente a sua Prova 
Objetiva.

8.19. Os 02 (dois) últimos candidatos em sala a terminarem 
as provas somente poderão deixar o local de aplicação juntos.

8.20. O candidato que insistir em sair antes dos prazos 
estabelecidos neste capítulo, descumprindo as informações 
estabelecidas, deverá assinar termo de ocorrência, declarando 
sua desistência do Concurso Público, o que será lavrado pelo 
Coordenador de Aplicação, passando à condição de candidato 
eliminado.

8.21. O candidato, ao ingressar no local de realização das 
provas, deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os si-
nais de alarme e os modos de vibração e silencioso. O aparelho 
celular, quando possível, deverá ter a bateria removida pelo 
próprio candidato.

8.21.1. Os equipamentos eletrônicos desligados serão 
acondicionados em invólucros lacrados específicos para esse 
fim, que serão fornecidos aos candidatos, pelo fiscal.

8.21.2. O invólucro lacrado, contendo os equipamentos 
eletrônicos desligados, deverá permanecer sob a carteira do 
candidato até a entrega da folha de respostas ao fiscal, ao 
término da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser aberto 
pelo candidato após a saída da unidade escolar onde realizou a 
prova. No caso de descumprimento, o candidato será eliminado 
do Concurso Público.

8.22. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, 
tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/
transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou simila-
res, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor, poderá 
resultar em exclusão do candidato do certame, mesmo que o 
aparelho esteja dentro do invólucro lacrado distribuído pelo 
Instituto Mais.

8.23. O Instituto Mais e a Autarquia Hospitalar Municipal 
– AHM, não se responsabilizarão por perdas ou extravios de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no 
local de realização das provas, nem por danos neles causados.

8.24. Visando a transparência e lisura do certame, o Ins-
tituto Mais fará o uso de detectores de metais e a coleta de 
impressão digital durante a realização das provas.

8.25. Quando, após as provas, for constatada, por meio 
eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a utilização de 
processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público.

8.26. A condição de saúde do candidato, no dia da realiza-
ção das provas, será de sua exclusiva responsabilidade.

8.27. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar 
para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá 
retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso 
Público.

8.28. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do 
tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afas-
tamento do candidato da sala de sua realização.

8.29. O candidato deverá informar ao Fiscal de sua sala 
qualquer irregularidade nos materiais recebidos no momento 
da aplicação das provas, não sendo aceitas reclamações pos-
teriores.

8.30. Será automaticamente excluído do Concurso Público 
o candidato que:

a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora 
dos locais pré-determinados no edital de convocação;

b) não apresentar documento original de identidade para 
realização das provas;

c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo ale-
gado;

d) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento do Fiscal;

e) Retirar-se do local de realização das provas antes de 
01h30 (uma hora e trinta minutos) do seu início para os cargos 
de Analista de Saúde e 01h00 (uma hora) para os cargos de 
Assistente Técnico de Saúde e Assistente de Saúde;

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 realiza-
da, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos 
ou calculadoras;

g) for surpreendido utilizando telefone celular, gravador, 
receptor, pager, bip, notebook e/ou equipamento similar;

h) tiver o funcionamento de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico durante a realização das provas;

i) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
j) não devolver o material cedido para realização das pro-

vas (folha de respostas e o caderno de questões);
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou 

agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;

l) fizer anotação de informações relativas às suas respostas 
fora em qualquer meio que não seja o permitido;

m) consultar material diferente do especificado, neste capí-
tulo, durante a elaboração da sua prova.

n) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portan-
do a Folha de Respostas e o Caderno de Questões;

o) descumprir as instruções contidas no Caderno de Ques-
tões e na Folha de Respostas;

p) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais 
para obter aprovação própria ou de terceiros;

VIII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
8.1. As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de SÃO 

PAULO / SP, na data prevista de 10 de dezembro de 2017, no 
período da manhã.

8.2. O Edital de Convocação contendo os nomes dos can-
didatos, o horário e o endereço do local para a realização das 
respectivas provas, será publicado no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo – DOC (www.docidadesp.imprensaoficial.com.
br) e estará disponibilizado no site do Instituto Mais (www.
institutomais.org.br).

8.2.1. Também será divulgada no respectivo site, a relação 
nominal de todos os candidatos inscritos no Concurso Público, 
em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, 
cargo que se inscreveu, o local, sala e horário para a realização 
das provas.

8.2.2. Se o candidato não localizar seu nome na relação 
geral de inscritos, deverá entrar em contato com o Instituto 
Mais através do telefone (11) 2659-5746 para verificar o 
ocorrido, nos dias úteis, no horário das 08h30 às 12h30 e das 
13h30 às 17h30.

8.2.2.1. Somente será aceito como comprovante de paga-
mento, o boleto bancário pago/autenticado em nome do candi-
dato que não constar na relação geral de candidatos inscritos.

8.2.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acom-
panhamento da convocação para as respectivas provas, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

8.3. Ao candidato somente será permitida a participação 
nas provas na respectiva data, horário e local, a serem divul-
gados de acordo com as informações constantes no item 8.2, 
deste Capítulo.

8.3.1. O não comparecimento às provas, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em 
sua eliminação do Concurso Público.

8.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização 
das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.

8.5. Os eventuais erros de digitação de nome, número 
de documento de identidade, sexo, data de nascimento, entre 
outros, exceto do cargo, deverão ser corrigidos no dia da res-
pectiva prova, através de formulário específico para correção 
de dados incorretos.

8.6. O candidato deverá comparecer ao local designado 
para a prova com antecedência mínima de 01 (uma) hora, 
munido de:

a) comprovante de inscrição/boleto bancário, com compro-
vação de pagamento, o qual não terá validade como documen-
to de identidade;

b) original de um dos documentos de identidade a seguir: 
Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade 
expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Car-
teira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; 
Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documen-
to de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ, etc.) e Carteira Nacional 
de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97); e

c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
8.6.1. O candidato que no dia de realização das provas não 

estiver portando ao menos um dos documentos citados no item 
8.6, alínea “b”, deste Capítulo, por motivo de perda, roubo ou 
furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta 
dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.6.1.1. A identificação especial também será exigida do 
candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.

8.6.2. Os documentos apresentados deverão estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza.

8.6.3. Não será aceito como comprovação de pagamento o 
recibo de “AGENDAMENTO DE PAGAMENTO”.

8.6.4. Não serão aceitas cópias de documentos de iden-
tidade, ainda que autenticada, bem como, não serão aceitos 
como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo – sem 
foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 
identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados.

8.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

8.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o can-
didato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de 
prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Mais 
poderá proceder à inclusão do referido candidato, por meio de 
preenchimento de formulário específico mediante a apresenta-
ção do recibo de pagamento (boleto bancário pago/autenticado 
em nome do candidato) e do documento Oficial de Identidade.

8.8.1. A inclusão de que trata o item 8.8, deste capítulo, 
será realizada de forma condicional, e será confirmada pelo 
Instituto Mais na fase de Julgamento das provas, com o intuito 
de verificar a pertinência da referida inclusão.

8.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que 
trata o item 8.8, deste capítulo, a mesma será automaticamente 
cancelada sem direito a reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes.

8.9. O candidato deverá apor sua assinatura, na lista de 
presença, de acordo com aquela constante do seu documento 
de identidade, vedada a aposição de rubrica.

8.10. Depois de identificado e acomodado na sala de 
prova, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer 
material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário 
de início da prova.

8.11. Durante o período de realização das provas, não 
será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, 
fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, 
pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, 
relógio, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de 
mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento 
eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente 
ou por escrito, assim como não será permitido anotação de 
informações relativas a suas respostas (copiar gabarito) fora 
dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, impres-
sos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material 
literário ou visual. O descumprimento desta instrução implicará 
na eliminação do candidato.

8.12. É vedado o ingresso de candidato na sala de prova 
portando arma de fogo ou objetos similares, mesmo que possua 
o respectivo porte.

8.13. Os demais pertences pessoais serão deixados em 
local indicado pelos fiscais durante todo o período de perma-
nência dos candidatos no local da prova.

8.14. O Instituto Mais recomenda que o candidato leve 
apenas o documento original de identidade, caneta azul ou 
preta, para a realização das provas.

8.15. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer 
com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra.

8.16. Na realização da Prova Objetiva, o candidato deverá 
assinalar as respostas na Folha de Respostas Personalizada, que 
será o único documento válido para a sua correção.

8.16.1. O preenchimento da Folha de Respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas na capa 
do Caderno de Questões e na Folha de Respostas.

8.16.2. O candidato deverá ler atentamente as instruções 
contidas na Capa do Caderno de Questões e na Folha de 
Respostas.

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 afro-
descendente 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 
reservadas 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 afrodescendentes 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 02-2017/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 neces-

sitar de condições especiais para a realização das provas, deve-
rá encaminhar, até o dia 06 de novembro de 2017, via SEDEX, 
com aviso de recebimento, ou, entregar pessoalmente nos dias 
úteis, no horário das 08h30 às 12h30 ou das 13h30 às 17h30, 
em envelope contendo a referência “Concurso Público Edital nº 
02-2017/AHM – Outras Condições Especiais”, ao Instituto Mais, 
localizado na Rua Cunha Gago, 740, CEP 05421-001, São Paulo/
SP, o requerimento de condição especial (ANEXO III) devida-
mente preenchido e assinado.

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 classificató-

rio, para todos os cargos, a ser realizada conforme estabelecido 
no Capítulo VIII, e avaliada conforme estabelecido no Capí-
tulo 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, para os cargos de Analista de Saúde 
(ANS): Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicolo-
gia e Terapia Ocupacional, 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:

4.5. 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.

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 02-2017/
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 

Cargos Avaliações / Conteúdos Número 
de Itens 

ANALISTA DE SAÚDE (ANS) - ENFERMAGEM 
ANALISTA DE SAÚDE (ANS) - FARMÁCIA 

ANALISTA DE SAÚDE (ANS) - FISIOTERAPIA 
ANALISTA DE SAÚDE (ANS) - NUTRIÇÃO 

ANALISTA DE SAÚDE (ANS ) - PSICOLOGIA 
ANALISTA DE SAÚDE (ANS) - TERAPIA OCUPACIONAL

Prova 
Objetiva 

Língua Portuguesa 
Políticas de Saúde 

Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

07 
08 
05 
30 

Prova de 
Títulos 

Avaliação de documentos específicos de 
acordo com a tabela de pontuação citada no 

Capítulo X, deste edital 
Os documentos para a Prova de Títulos 

deverão ser entregues exclusivamente no 
dia da realização das Provas Objetivas 

ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE (ASTS) - 
ENFERMAGEM 

ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE (ASTS) - FARMÁCIA
ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE (ASTS) - 

IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 
ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE (ASTS) - 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
ASSISTENTE DE SAÚDE (AS) - 

ELETROCARDIOGRAFIA 
ASSISTENTE DE SAÚDE (AS) - GASOTERAPIA 

Prova 
Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

04 
08 
04 
24 

ASSISTENTE DE SAÚDE (AS) - ENFERMAGEM Prova 
Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

04 
08 
04 
24 
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