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da Farmacotécnica; Conceitos Básicos em Farmacotécnica; Classificação dos Medicamentos; Vias de Administração; Conservação, Dispensação e Acondicionamento de Medicamentos; Pesos
e Medidas; Formas Farmacêuticas; Fórmulas Farmacêuticas;
Preparação de Soluções Não Estéreis; Preparação de Soluções
Estéreis (Inclusive NPP e QT). V - CONTROLE DE QUALIDADE:
Fundamentos Teóricos.
ANALISTA DE SAÚDE FISIOTERAPIA: Conceito, recursos e
objetivos; reabilitação: conceito, objetivos técnicos e sociais;
Trabalho multiprofissional e interdisciplinar em saúde; Fisioterapia nos processos incapacitantes no trabalho, nas doenças
infecto-contagiosas e crônico-degenerativas; Fisioterapia em:
traumatologia e ortopedia, neurologia, pneumologia, reumatologia, queimados, cardiologia e angiologia, ginecologia e
obstetrícia, pediatria, geriatria, dermatologia e fisioterapia
respiratória e motora em UTI Adulto, Infantil e Neonatal; Fisioterapia na Saúde do trabalhador; Código de Ética Profissional.
ANALISTA DE SAÚDE NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO NOS CICLOS
DA VIDA: Conceito de Alimentação e Nutrição; Nutrientes:
Definição, propriedades, funções, digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo, necessidades e fontes alimentares;
Alimentação nos Ciclos da Vida (0 a 2 anos, pré-escolar, escolar,
adolescente, adulto, e idoso); Guia Alimentar para a População
Brasileira; Guia Alimentar para crianças menores de 02 anos;
Alimentação da Gestante; Alimentação da Nutriz; Aleitamento
Materno: composição do leite materno, fatores que interferem
na sua produção e técnicas de aleitamento. NUTRIÇÃO CLÍNICA: Modificações da dieta normal; Terapia de Nutrição Enteral
e Parenteral (Portaria nº 272/MS/SNVS, de 08 de abril de 1998
e RDC nº 63, de 6 de julho de 2000); Desnutrição; Doenças
Gastrointestinais; Doenças Endócrinas; Doenças Cardiovasculares; Doenças Renais; Doenças Hepáticas; Doenças do Sistema
Musculoesquelético; Síndromes de Má Absorção; Erros inatos
do metabolismo; Neoplasias; Doenças Respiratórias; Doenças
Imunológicas; Doenças Neurológicas; Queimaduras; Interação
entre medicamentos e nutrientes; Transtornos comportamentais que afetam a ingestão de alimentos. ADMINISTRAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO: Planejamento, Organização,
Execução de cardápios, Política de compras, Recebimento,
Estocagem e distribuição de insumos, Produção e métodos de
conservação de alimentos, Técnicas de higienização da área
física, utensílios e equipamentos. (Portaria do Município de São
Paulo nº 2619/2011-SMS.G, de 06 de dezembro de 2011 e Portaria CVS 5, de 09 de Abril de 2013); Banco de Leite Humano:
Atividades, Organização, Estrutura Física, Processos Operacionais e Controle de Qualidade (RDCANVISA nº. 171, de 04 de
setembro de 2006); Lactário: Atividades, Organização, Estrutura
Física, Processos Operacionais. TÉCNICA DIETÉTICA: Conceito,
classificação e composição química de alimentos, Higiene de
alimentos, parâmetros e critérios de controle higiênico-sanitário,
utilização de procedimentos operacionais padrão. Características organolépticas, seleção, conservação, pré-preparo, preparo
e distribuição dos alimentos; Código Sanitário do Município
de São Paulo (Lei nº 13725/2004); Código de Ética Profissional.
ANALISTA DE SAÚDE PSICOLOGIA: Resoluções CFP n
001/2009 em 007/2003; Lei 10.216 de 06/04/01 (Reforma
Psiquiátrica); Política de Saúde do SUS - Lei 8.080 de 19/09/90
e Lei 8.142/90; Programa Nacional de Humanização – Ministério da Saúde (2003); Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde-Ministério da Saúde (edição atual); Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei 8069 de 13/07/90); Estatuto do Idoso
(Lei 10741 de 01/10/2003). Psicologia Hospitalar no Brasil:
aspectos históricos, conceituais e teóricos; Diagnóstico clínico,
organizacional e psicossocial; Teorias e técnicas psicoterápicas
individuais e grupais; Conceitos de crise; trabalho em equipe
multiprofissional e interdisciplinar; Psicopatologia; Dependência
química (álcool e outras drogas); Psicossomática; Psicodinamismo dos processos de desenvolvimento humano; Programas
e políticas de desenvolvimento de recursos humanos; Saúde
mental do trabalhador e qualidade de vida no trabalho; Código
de Ética Profissional.
ANALISTA DE SAÚDE TERAPIA OCUPACIONAL: Histórico,
definição, objetivos; processo de terapia ocupacional: avaliação,
recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais e instrumentais; análise da atividade: abordagem individual e grupal;
a importância do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar; ocupação terapêutica: princípios e fundamentos, evolução
histórica da ocupação como forma de tratamento; tratamento
da terapia ocupacional nas área de: ortopedia, cirurgia da
mão, neurologia, reumatologia, UTI adulto e neonatal, reabilitação, dermatologia, geriatria, cirurgia plástica reparadora,
queimados, oncologia, , pediatria, hemodiálise, ginecologia,
oftalmologia, psiquiatria, cuidados paliativos, neuro-músculo-esquelética; órteses, princípios e indicações; fundamentos da
ciência ocupacional; modelos da terapia ocupacional; recreação;
desenvolvimento dos componentes psicomotores, psicoafetivos,
psicossociais, percepto-cognitivos e sensoperceptivos. Análise
da atividade e da ocupação humana; avaliação de tecnologias
assistiva; ergonomia; bioética; Código de Ética Profissional.
ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE ENFERMAGEM: Programas do Ministério da Saúde: tuberculose – hanseníase - saúde
do trabalhador – saúde da criança e do adolescente – saúde
da mulher – saúde do adulto – saúde do idoso, saúde bucal,
saúde do homem e saúde mental – doenças sexualmente transmissíveis – vigilância epidemiológica – doenças de notificação
compulsória ; Saúde coletiva: história natural das doenças e
níveis de prevenção. Epidemiologia das doenças transmissíveis:
características do agente, hospedeiro, meio ambiente, meios de
transmissão, medidas de profilaxia e assistência de enfermagem; Programa nacional de imunizações e rede de frio, composição das vacinas, efeitos adversos, recomendações para sua
aplicação, calendário vacinal do Estado de São Paulo; Epidemiologia; Semiologia e semiotécnica; Sistematização da Assistência
de enfermagem; Prevenção e controle de infecção hospitalar; ;
Assistência de enfermagem a pacientes portadores de doenças
dos sistemas: respiratório, digestivo, cardiovascular, musculoesquelético, nervoso, reprodutor e urinário. Assistência de
enfermagem materno-infantil. Noções Básicas de ECG (Eletrocardiograma). Calculo de medicações, administração e interações medicamentosas.. Assistência de Enfermagem em: Clínica
médica, clínica cirúrgica e na urgência e emergência. Cuidados
de enfermagem no pré-trans e pós-operatório. Organização do
processo de trabalho em saúde. Assistência de enfermagem ao
paciente grave (UTI- Unidade de Terapia Intensiva). Cuidados de
Enfermagem com cateteres e sonda dentro da sua competência;
PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 -Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;
PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011 - Reformula a
Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede
de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS);
PORTARIA Nº 2.395, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011 - Organiza
o Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); PORTARIA Nº 3390,
de 30 DE DEZEMBRO DE 2013 - institui a Política Nacional de
Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), estabelecendo- se as diretrizes para a organização
do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS);
Lei do Exercício Profissional – Lei 7498/86. Regulamentação da
Lei do Exercício Profissional – Decreto nº 94.406/87; Código
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução COFEN
nº 311/2007; - Código do Processo Ético – Resolução COFEN
370/2010; Segurança e Saúde do trabalhador em Serviços de
Saúde (NR 32).
ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE FARMÁCIA: Princípios e
diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal; Legislação:
Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 - regulamenta as
condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no
âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei
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no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências.
Lei nº 5991, de 17 de dezembro de 1973: dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de
1976: dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Lei nº 9.787,
de 10 de fevereiro de 1999, que altera a Lei nº 6.360, de 23 de
setembro de 1976: estabelece o medicamento genérico e dispõe
sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. Portaria SVS/MS nº 344 de 19 de
maio de 1998: regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Portaria MS nº 3916, de 30
de outubro de 1998: aprova a Política Nacional de Medicamentos. Portaria MS nº 4.283 de 30 de dezembro de 2010: aprova
as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e
aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos
hospitais. Portaria MTE nº 485/05: aprova a NR 32 - segurança e
saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. Portaria MS/
GM nº 533, de 28 de março de 2012: estabelece o elenco de
medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. RDC n° 67/07: dispõe sobre as Boas
Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais
para Uso Humano em farmácias. RDC nº 36/13: institui ações
para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras
providências. Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 338
de 6 de maio de 2004: aprova a Política Nacional de Assistência
Farmacêutica. Conceito de farmácia hospitalar; cálculo farmacêutico: fração, regra de três, proporção, conversão de unidades
de medida, cálculos para uso de medicamentos por infusões
intravenosas e cálculos para diluição de soluções; controle e
gestão de estoque de medicamentos e produtos para a saúde;
armazenamento de medicamentos e produtos para a saúde;
sistemas de dispensação de medicamentos e produtos para a
saúde; garantia e controle de qualidade; conceitos básicos de
farmacologia; prevenção e segurança no trabalho; farmacotécnica: manipulação de fórmulas magistrais e oficinais; conceitos
de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal; Noções básicas de anatomia e fisiologia humana; Nome
e localização dos principais ossos do esqueleto; conhecimento
técnico para realização de imobilização gessada ou não, em
geral, cuidados específicos na confecção da imobilização para
evitar possíveis complicações; conhecimento básico para identificar as causas, sinais e sintomas das complicações mais comuns em decorrência das fraturas e/ou imobilizações: síndrome
compartimental, embolia gordurosa, infecção, ulcera por pressão, edema em janela após-abertura de imobilização gessada;
conhecimento teórico e prático para realização de imobilizações
gessada ou não; posicionamento correto para determinadas
imobilizações; cuidados com a pele; conhecimento teórico e
pratico para realização de correta tração cutânea e cuidados
específicos para proteção da pele do membro a ser tracionado;
cuidados e observações necessários em imobilizações com edema, perfusão periférica, dor, aparência externa da imobilização,
manchas e quaisquer outras anormalidades.
ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE SEGURANÇA DO TRABALHO: Conhecimentos básicos sobre a legislação relacionada à
segurança do trabalho. Normas regulamentadoras (NRs) sobre
medicina e segurança do trabalho estabelecidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego - Portaria nº. 3.214 de 08 de Junho de
1978. Conhecimentos básicos sobre a legislação trabalhista e
previdenciária, relacionadas à segurança do trabalho. Noções
de controle de doenças e acidentes referentes à saúde e segurança do trabalhador; Princípios e diretrizes do SUS. O SUS
na Constituição Federal. Atividades e operações insalubres.
Atividades e operações perigosas. Riscos no trabalho com
eletricidade. Conhecimentos sobre o funcionamento e atribuições dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho (SESMT) e Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA). Comunicações sobre Acidentes
do Trabalho (CAT). Compilação de dados e elaboração de estatísticas de acidentes de trabalho. Conhecimentos sobre normas
e procedimentos para inspeção e controle de equipamentos de
prevenção e combate a incêndio. Normas e procedimentos para
investigação e análise de acidentes do trabalho. Conhecimentos
sobre implantação de campanhas prevencionistas e educativas
(SIPAT). Segurança no trânsito, drogas e AIDS. Atos e Condições
inseguras. Utilização, controle e manutenção de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção
coletiva (EPC). Levantamento e avaliação das condições físico-ambientais do trabalho e mapas de risco. Treinamentos sobre
segurança do trabalho. Dialogo Diário de Segurança. Conhecimentos sobre a norma NR32 – Segurança dos Trabalhadores da
Área de Saúde.
ASSISTENTE DE SAÚDE ENFERMAGEM: Programas do
Ministério da Saúde: tuberculose ;saúde da criança e do adolescente; saúde da mulher ;saúde do adulto ;saúde do idoso;saúde
mental ; doenças sexualmente transmissíveis ;doenças de
notificação compulsória ;saúde do homem ;portadores de
necessidade especiais ; doenças transmissíveis; medidas de
profilaxia e assistência de enfermagem; Programa nacional de
imunizações e rede de frio, calendário vacinal do Estado de São
Paulo; Semiologia e semiotécnica; Cálculo para Administração
de Medicamentos. Anotações da Assistência de enfermagem;
Prevenção e controle de infecção hospitalar; Segurança do
paciente; Assistência de enfermagem a pacientes portadores
de doenças do sistema: respiratório, digestivo, cardiovascular,
musculoesquelético , nervoso, reprodutor e urinário. Cuidados
de enfermagem pré, trans e pós operatórios e para psiquiatria.
Cuidados de enfermagem pós- morte, cuidados de enfermagem
aos pacientes em situação de urgência e emergência e suporte
básico de vida; PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE
2002 -Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência; PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE
2011 - Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências
e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único
de Saúde (SUS); PORTARIA Nº 2.395, DE 11 DE OUTUBRO DE
2011 - Organiza o Componente Hospitalar da Rede de Atenção
às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
PORTARIA Nº 3390, de 30 DE DEZEMBRO DE 2013 - institui a
Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo- se as diretrizes
para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS); Lei do Exercício Profissional – Lei 7498/86.
Regulamentação da Lei do Exercício Profissional – Decreto nº
94.406/87; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
– Resolução COFEN nº 311/2007; - Código do Processo Ético –
Resolução COFEN 370/2010; Segurança e Saúde do trabalhador
em Serviços de Saúde (NR 32).
ASSISTENTE DE SAÚDE ELETROCARDIOGRAFIA: Princípios
e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal; ondas
eletrocardiográficas e seu significado; conceito de derivações
eletrocardiográficas; principais derivações eletrocardiográficas
de plano frontal e plano horizontal; derivações especiais em
ECG convencional; cuidados ao registrar ECG em arritmias
cardíacas; atividade elétrica do coração; principais técnicas de
ECG de repouso; principais técnicas de ECG de estresse; tipos
de alterações no ECG de estresse que necessitam interromper
o exame; Sinais e sintomas que indiquem interrupção de Teste
Ergométrico; soluções práticas para dificuldades na obtenção
de traçado eletrocardiográfico; Tipos e características técnicas
dos Sistemas de monitorização ambulatorial do ECG; preparo
da pele e cuidados para instalação dos eletrodos precordiais no
ECG de esforço e no Holter; ondas de eletrocardiógrafo e seu
significado nas seguintes situações: leitura do ritmo cardíaco/ou
freqüência cardíaca; siglas dos fios (vermelho, amarelo, preto,
verde e azul); assepsia e o preparo da pele para a realização
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do eletrocardiograma de repouso e de exercício; colocação
no tórax da derivação V3R e V4R; situações no traçado do
eletrocardiograma: troca de eletrodos; taquicardia paroxística
supraventricular; arritmia ventricular; taquicardia ventricular;
infarto agudo do miocárdio; bloqueios de ramo e bloqueio
átrio-ventricular total.
ASSISTENTE DE SAÚDE GASOTERAPIA: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal; Química dos gases:
temperatura crítica, pressão crítica, riscos principais, toxidez
e potencial de inflamabilidade dos elementos utilizados em
ambiente hospitalar. Manuseio de equipamentos (cilindros e
tanques criogênicos): transporte interno e externo, recebimento,
teste de vazamentos, armazenagem e formas de utilização do

conteúdo; manuseio dos equipamentos de gasoterapia: fluxômetros, válvulas reguladoras de pressão, painéis de alarmes,
umidificadores, nebulizadores, vacuômetros, circuitos de respiradores e demais acessórios; equipamentos de geração de fluidos
medicinais: tipos de compressores de ar, sistemas de vácuo e
concentradores de oxigênio; mecânica dos fluidos: estática dos
fluidos, sistemas de unidades e medidores de pressão; conceitos
básicos de eletricidade: tensão, corrente elétrica, resistência,
potência elétrica, isolantes e condutores elétricos. Segurança
com gases medicinais: cuidados na utilização, na distribuição,
no armazenamento, materiais utilizados nas instalações redes
de distribuição e normas técnicas e de segurança vigentes.

ANEXO VI - FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº. 02/2017
Nome do candidato:

Nº de inscrição no Concurso:

Cargo:

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES
Para uso do Instituto Mais
Ordem

(Não Preencher)

Tipo de Título Entregue
Validação

Pontuação

1

Sim

Não

2

Sim

Não

3

Sim

Não

4

Sim

Não

5

Sim

Não

6

SIM

NÃO

SIM

NÃO

7
Observações Gerais:

Anotações

Total de Pontos:
Revisado por:

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na Prova de Títulos correspondem à minha participação pessoal em
eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação.
Declaro, ainda, que ao entregar a documentação listada na relação acima para avaliação da Prova de Títulos, estou ciente que assumo
todos os efeitos previstos no Edital do Concurso Público Nº 02/2017 quanto à plena autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no
que toca às sanções e efeitos legais.
____________, ___ de _____________ de 2017.

Assinatura _______________________________
VIA INSTITUTO MAIS

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2017
PROTOCOLO DE ENTREGA DE TÍTULOS – VIA CANDIDATO

Nome do Fiscal que recebeu os documentos: _______________________________________________________________
_______________, ____/____/2017.
Observação:______________________________________________________________________________

ANEXO VII – COMUNICADO COGEP/GAB Nº 21/2015,
PUBLICADO NO DOC DE 12/12/2015
PROTOCOLOS TÉCNICOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DO SERVIDOR – DESS – REVISÃO DE 2015
Em atenção ao princípio da transparência, o Departamento
de Saúde do Servidor (DESS) e a Coordenadoria de Gestão
de Pessoas (COGEP) da Secretaria Municipal Gestão (SMG)
tornam público à atualização dos Protocolos Técnicos utilizados
pelo Departamento de Saúde do Servidor (DESS) para: exames
médicos periciais de Ingresso, concessão de Licenças Médicas,
caracterização de Acidente e Doença do Trabalho, avaliação de
Readaptação Funcional, avaliação para a Aposentadoria por
Invalidez, concessão de: Isenção de Imposto de Renda, Pensão
Mensal e Salário Família.
CONSIDERANDO QUE:
- o objetivo do exame médico-pericial de Ingresso é avaliar
a capacidade física e mental do candidato para exercer as atividades para as quais está se propondo, tendo em conta os riscos
inerentes a cada cargo e o prognóstico de algumas patologias
estabelecendo critérios únicos para todos os candidatos;
- o objetivo das perícias médicas para Licença Comum
e por Acidente de Trabalho é avaliar o servidor e conceder o
afastamento das suas funções pelo tempo necessário para que
recupere sua capacidade laboral, independente do período de
tratamento e/ou cura da patologia em questão;
- o objetivo das avaliações de Readaptação Funcional é
restrição do rol de atividades inerentes ao cargo/função do
servidor;
- o objetivo das avaliações de Aposentadoria é a verificação
da incapacidade laborativa para o serviço público;
- o objetivo das avaliações para Pensão Mensal e Salário
Família é a verificação da incapacidade para o trabalho antes
do óbito do servidor e antes da maioridade respectivamente;

- o objetivo das avaliações para Isenção de Imposto de
Renda é o enquadramento da patologia apresentada nas leis
federais que regularizam o assunto;
Foram elaborados estes Protocolos Técnicos pelos médicos
do trabalho e especialistas nas diversas áreas do Departamento
de Saúde do servidor, com base em documentos e publicações
técnico científicas atuais, bem como em dados epidemiológicos
do Departamento.
Os parâmetros estabelecidos neste protocolo subsidiam o
perito na produção do respectivo laudo pela análise específica
de cada caso.
I - PROTOCOLOS PARA EXAMES MÉDICO-PERICIAIS PARA
INGRESSO
Os protocolos técnicos a seguir referem-se às principais
patologias geradoras de inaptidão nos exames médicos de
ingresso.
Considera-se que o objetivo do exame médico admissional
de ingresso é avaliar a capacidade física e mental do candidato
para exercer as atividades para as quais está se propondo, tendo em conta os riscos inerentes a cada cargo e o prognóstico de
algumas patologias apresentadas pelos candidatos.
Os critérios foram estabelecidos também, levando-se em
consideração a função que o candidato irá exercer e os dados
epidemiológicos que apontaram patologias responsáveis por
licenças prolongadas, readaptações funcionais e aposentadoria
precoce por invalidez.
Importante salientar que o "Protocolo do Ingresso" poderá
ser complementado por diretrizes específicas e soberanas, que
constem em editais de concurso para ingresso nos quadros
funcionais em seus diversos cargos dentro da Municipalidade
de São Paulo.
OBSERVAÇÃO:
-Os candidatos portadores de necessidades especiais e
que tenham se inscrito dentro da cota de deficientes, terão
suas deficiências caracterizadas através de exame médico
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