114 – São Paulo, 127 (155)
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2 – CLASSIFICAÇÃO
2.1 - SÉRIE DE CLASSES DE ENGENHEIRO
Da Classe I para a Classe II
CLASSIF
1º
2º
3º
4º

Nº INSCR.

NOME

Nº INSCR.

NOME

08
Paulo Cesar Durante
Limite a promover: 10
2. - SÉRIE DE CLASSES DE ARQUITETO
Da Classe V para a Classe VI

CLASSIF
1º

NOME

02
Alvaro Jorge Rodrigues
03
Clesio Batista Catelli
11
Francisco Sergio Aires de Brito
Limite a promover: 05
Da Classe V para a Classe VI

CLASSIF
1º

Nº INSCR.

14
Jeison Willian Gomes da Fonseca
Limite a promover: 01
Da Classe IV para a Classe V

CLASSIF
1º
2º
3º

NOME

04
Luciano de Carvalho Cerchiaro
10
Fernando Antonio Martins
01
Fernando Antunes de Souza
12
Maria Bernardete Moreira da Silva
Limite a promover: 09
Da Classe III para a Classe IV

CLASSIF
1º

Nº INSCR.

Nº INSCR.

NOME

13
Luis Fernando Armidoro Rafael
Limite a promover: 04

3 - DOS RECURSOS
3.1 Conforme Decreto 42.250 de 23-09-1997 em seu artigo
17, parágrafo 1º somente poderá ser promovido o candidato que
obtiver número de pontos igual ou superior 0,01 (um centésimo)
3.2 Da lista de classificação caberá recurso, uma única vez,
referente exclusivamente à pontuação atribuída aos títulos e
às contagens de tempo utilizadas como critérios de desempate
para fins de classificação.
3.3 A solicitação de recurso deverá ser feita, pelo servidor,
mediante requerimento fundamentado e protocolado junto ao
Rh onde o servidor estiver lotado, endereçado ao Coordenador de
Saúde da Coordenadoria de Recursos Humanos da pasta, no prazo
máximo de 5 dias úteis contados da data da referida publicação.
3.4 O pedido de recurso deverá ser entregue no Subsetorial
de Recursos Humanos ao qual o servidor está vinculado, no
prazo de 05 dias úteis, contados a partir desta publicação.
3.5 O processo de recurso deverá ser instruído pelo subsetorial
de recursos humanos com informações que subsidiem sua decisão
3.6 Não deverão ser analisados recursos impetrados fora
do prazo.
3.7 Compete ao Coordenador de Recursos Humanos, da
Coordenadoria de Recursos Humanos da Pasta a publicação das
decisões dos recursos.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
INSTITUTO DANTE PAZZANESE
DE CARDIOLOGIA
Comunicado
Edital de Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas
dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde
Cardiovascular e de Residência em Enfermagem Cardiovascular – 2018
O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), por meio
da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) torna
pública a abertura de inscrições para seleção de candidatos
para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde
Cardiovascular e de Residência em Enfermagem Cardiovascular,
em conformidade com as exigências da Portaria Interministerial
MEC/MS 1.077, de 12-11-2009, e Resoluções: 1, de 21-07-2015;
CNRMS 2, de 13-04-2012, 5, de 7 de novembro de 2014, além da
Legislação vigente e demais deliberações da Comissão Nacional
de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS).
A SELEÇÃO SERÁ REGIDA PELAS SEGUINTES INSTRUÇÕES:
1- Poderão INSCREVER-SE nos Programas os candidatos
que possuírem os seguintes pré-requisitos:
a) ser brasileiro ou naturalizado;
b) quando do sexo masculino, ter cumprido as obrigações
com o Serviço Militar;
c) ter votado na última eleição ou ter justificado nos termos
da lei;
d) ter concluído o curso de Graduação com comprovante de
colação de grau até o momento da matrícula, devendo o curso
e a instituição de ensino serem reconhecidos pelo Ministério da
Educação (MEC);
e) não receber remuneração laboral proveniente de relação
empregatícia ou contratual com empresa pública ou privada
no ato da matrícula. O profissional da saúde residente deverá
dedicar-se exclusivamente à Residência, não podendo desenvolver outras atividades profissionais no período de sua realização
(artigo 13, § 2º da Lei Federal 11.129/2005).
f) na eventualidade do futuro participante dos Programas
de Residência ter vínculo empregatício com instituição pública
ou privada, este deverá apresentar atestado expedido pelo
empregador informando que o interessado não receberá salários
ou outro rendimento de qualquer natureza enquanto estiver
matriculado no Programa de Residência.
g) ter o número de inscrição ou o protocolo do seu Conselho
Profissional no dia da matrícula.
DA DURAÇÃO DOS PROGRAMAS
2 - Os programas têm duração de 2 anos, com carga horária
mínima de 5.760 horas.
DO NÚMERO DE VAGAS
3- O Programa de Residência em Enfermagem Cardiovascular terá 06 vagas com 06 bolsas previstas pelo Ministério da
Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS).
3.1- O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Cardiovascular terá 15 vagas com 15 bolsas previstas pelo MEC
e MS, distribuídas em: Enfermagem (06 bolsas), Fisioterapia,
Nutrição e, Serviço Social (03 bolsas cada).
DA BOLSA
4- O valor da bolsa de estudo é fixado pela CNRMS e MS.
DAS INSCRIÇÕES
5- As inscrições serão realizadas no período de 22-08-2017
a 29-09-2017 (até as 23h59, horário de Brasília) somente no site:
http://cursos.idpc.org.br/residencia (o candidato da enfermagem
deverá optar por um dos programas).
5.1 – A taxa de inscrição deverá ser paga para a Fundação
Adib Jatene (FAJ), no valor de R$250,00. Em hipótese alguma
será devolvido o valor da taxa. 5.2- Para isenção da taxa de
inscrição e atendimento de necessidades especiais o candidato
deverá consultar as orientações disponíveis no site: http://cursos.
idpc.org.br/residencia.
DA SELEÇÃO
6- A seleção constará de duas etapas:
6.1- 1ª Etapa (eliminatória): Prova Escrita com questões
objetivas de conhecimentos gerais em saúde e, específicos por
área profissional, conforme bibliografia sugerida (40 pontos).
6.2- 2ª Etapa (classificatória): Prova Prática Oral e Entrevista
(40 pontos) e, Análise curricular (20 pontos).
6.3 - Para a 2ª Etapa serão convocados 5 vezes o número
de vagas de cada área profissional para cada programa. Na
hipótese de ocorrer empate na última vaga, todos os candidatos
serão considerados aprovados para a 2ª Etapa.

RG

TOTAL DE PONTOS

19.334.805-6
20.977.054-5
12.321.781-7
6.764.860-5

33,62
22,25
14,25
2,0

RG

TOTAL DE PONTOS

21.949.309-1

20,0

RG

TOTAL DE PONTOS

7.156.638-7
8.624.968
7.522.219

4,0
3,25
0,4

RG

TOTAL DE PONTOS

15.194.348

13,34

RG

TOTAL DE PONTOS

17.063.168

4,0

CRITÉRIO DE DESEMPATE

TSSC
1474
1269
1121
1264

CRITÉRIO DE DESEMPATE

TSSC
5679

CRITÉRIO DE DESEMPATE

TSSC
6659
6661
8571

CRITÉRIO DE DESEMPATE

TSSC
9346

CRITÉRIO DE DESEMPATE

TSSC
9234

DA HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO
7- O candidato deverá a partir de 05-10-2017, consultar no
site http://cursos.idpc.org.br/residencia o Edital de Convocação
para 1ª Etapa– Prova Escrita.
7.1- A prova escrita será realizada no dia 09-10-2017, das
9h às 12h, no Auditório Cantídio de Moura Campos Filho, no
Complexo Mendonça de Barros, IDPC (Av. Dr. Dante Pazzanese,
500 – Ibirapuera, São Paulo, SP) e, caso necessário nos Auditórios Claudio Storti (Prédio II - Adib Jatene) e Multiprofissional
(pavimento térreo do Prédio I - Michel Batlouni).
7.2- O resultado da 1ª Etapa será divulgado no dia 18-102017 no site http://cursos.idpc.org.br/residencia.
7.3- O Edital de Convocação para a 2ª Etapa será divulgado
no site http://cursos.idpc.org.br/residencia em 23/10/17.
DA DATA E LOCAL DA PROVA PRÁTICA-ORAL, ENTREVISTA
E ENTREGA DE CURRÍCULO
8- O candidato deverá entregar seu currículum vitae atualizado e documentado, com cópias simples dos comprovantes
oficiais em papel timbrado e assinados pelos emitentes dos
eventos. O currículo deverá ser organizado conforme os itens
presentes nos Critérios de Avaliação do Currículo, disponíveis em
http://cursos.idpc.org.br/residencia. A banca avaliadora poderá
solicitar os documentos originais, caso julgue necessário, para
serem conferidos no ato da entrevista.
8.1- O período da Prova Prática-Oral e Entrevista será de
06-11-2017 a 17-11-2017 no Ambulatório Multiprofissional
(Nutrição e Serviço Social), no 5º andar do Prédio III – Edifício
José Eduardo de Souza (Fisioterapia) e 7º andar do prédio Torre
(Enfermagem), em horário a ser divulgado no Edital de convocação dos candidatos classificados para a 2ª Etapa.
8.2- O resultado da nota final e a classificação dos candidatos no Processo Seletivo serão divulgados no site: http://cursos.
idpc.org.br/residencia no dia 28/11/17.
8.3- Em caso de empate, os critérios para desempate serão:
a) maior pontuação na Prova Prática-oral e Entrevista;
b) maior pontuação na Prova Escrita;
c) maior pontuação na Análise do Currículo;
d) menor tempo de formado
e) maior idade.
8.5- O Edital de convocação para Matrícula será divulgado
no site http://cursos.idpc.org.br/residencia dia 30/11/17.
EXECUÇÃO DAS PROVAS
9- Os candidatos deverão comparecer ao local das provas
60 minutos antes do horário marcado, munidos do documento
de identidade e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
9.1- Após o horário estabelecido para o início das provas
não será permitido o ingresso do candidato.
9.2- O candidato somente poderá ausentar-se da sala de
provas acompanhado pelo fiscal.
9.3- A prova do candidato será cancelada quando for surpreendido em comunicação, utilizar meios ilícitos para execução
das provas e perturbar a ordem dos trabalhos.
DA MATRÍCULA
10- A matrícula será realizada nos dias 20 e 21-02-2018,
das 8h às 12h na Secretaria da Residência de Enfermagem no
Serviço de Educação continuada, 7º andar do prédio Torre, IDPC
(Programa de Residência em Enfermagem Cardiovascular) ou
na Secretaria da Residência Multiprofissional no Ambulatório
Multiprofissional no Prédio I - Michel Batlouni, pavimento térreo, IDPC (Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Cardiovascular).
10.1- Caso as vagas não sejam preenchidas a segunda chamada será divulgada no site http://cursos.idpc.org.br/residencia
no dia 22-02-2018 e a matrícula será dia 26-02-2018.
10.2- O candidato aprovado e convocado de acordo com
o número de vagas disponíveis deverá entregar no ato da
matrícula:
a) requerimento devidamente preenchido e assinado, fornecido pela COREMU no ato da matrícula;
b) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
c) 01 (uma) cópia da Cédula de Identidade Profissional,
expedida pelo Conselho Regional de São Paulo ou comprovante
de inscrição no respectivo Conselho;
d) 01 (uma) cópia da Cédula de Identidade (RG) dentro do
prazo de validade;
e) 01 (uma) cópia do CPF do próprio candidato;
f) 01 (uma) cópia da Carteira de vacinação com dupla adulto, hepatite B, tríplice viral e varicela atualizadas;
g) 01 (uma) cópia do Diploma e histórico escolar ou Declaração de conclusão de curso de graduação contendo a data
de colação de grau em instituição reconhecida pelo MEC. O
diploma deverá ser entregue no máximo até o dia 20-12-2018,
sob pena da não continuidade no curso. As cópias simples
destes documentos deverão estar acompanhadas das originais
para conferência;
h) 01 (uma) cópia do comprovante de inscrição no INSS/
PIS/PASEP/NIT;
i) 01 (uma) cópia do Cartão SUS;
j) 01 (uma) cópia do Comprovante de alistamento militar,
se sexo masculino;
k) 01 (uma) cópia do Título de Eleitor com o comprovante
da última votação, ou do comprovante de quitação com a Justiça
Eleitoral, que pode ser obtido no site da Justiça Eleitoral, ou
prova de pagamento de multa, se for o caso.
l) Termo de Compromisso atestando a ausência de qualquer
vínculo profissional remunerado, ou caso possuir vínculo, de que
não receberá salários ou outros rendimentos durante a vigência
do curso (artigo 13, § 2º da Lei Federal 11.129/2005);
m) número de CONTA SALARIO ou conta corrente em nome
do bolsista, preferencialmente, do Banco do Brasil;
n) número da Apólice do Seguro de Vida nominal e contra
acidentes pessoais.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11- A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de
documentação, ainda que verificadas posteriormente, eliminará
o candidato da seleção e do programa, anulando-se todos os
atos decorrentes da inscrição.
11.1- Informações sobre o processo Seletivo poderão ser
obtidas através dos e-mails: residenfcardio@idpc.org.br (Programa de Residência em Enfermagem Cardiovascular) e resmulti@
idpc.org.br (Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Cardiovascular).
11.2- Os modelos de documentos (redução de taxa de
inscrição, atendimento de necessidades especiais e Critérios de
Avaliação do Currículo) encontram-se no site: http://cursos.idpc.
org.br/residencia.
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UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL I
- HOSPITAL HELIÓPOLIS
Notificação
O Diretor Técnico de Saúde III, da UGA I – Hospital Heliópolis, notifica GIVALDICE SILVA DE JESUS, RG: 26.239.916-7,
Auxiliar de Serviços Gerais, Efetivo, referencia 1, Grau A, da
EVNE, para comparecer ao Serviço de Recursos Humanos, sito
à Rua Conego Xavier, 276 – Sacomã – São Paulo – SP, para
no prazo de 05 dias consecutivos apresentar justificativas por
escrito de faltas injustificadas, referente ao exercício de 2017,
em virtude de haver infringido o disposto 256, Inciso v,&1º,
da Lei 10.261/68. Por não ter tomado ciência da notificação e
não ter apresentado justificativa até a presente data, é citada
agora por Edital, conforme previsto em lei, a fim de apresentar
a devida defesa. De modo que, para que não alegue ignorância
ou desconhecimento, será publicado o presente edital por 03
dias consecutivos.

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DA BAIXADA SANTISTA
Comunicado
Edital de Convocação para Credenciamento 015/2017
O Governo de São Paulo, por intermédio da Secretaria de
Estado da Saúde, através do Departamento Regional de Saúde
– DRS 4 – Baixada Santista, com sede na Av. Epitácio Pessoa,
415 – Aparecida/Santos-SP, neste ato representada pelo seu
Secretário, doravante denominado SECRETARIA, torna público
o presente Edital de Convocação, para fins de constituição de
cadastro de credenciados de Estabelecimentos de Saúde interessados em participar, de forma complementar do Sistema Único
de Saúde, em conformidade com seus princípios e conceitos,
estabelecidos pela Constituição Federal e Lei Orgânica de saúde
8080/1990, para eventual formalização de ajuste, o qual será
processado, no que couber, em conformidade com a Lei Federal
8666/93, observadas as demais disposições aplicáveis à espécie,
especialmente à regulamentação dos órgãos gestores do SUS.
O envelope contendo os documentos de habilitação deverá
ser endereçado ao Departamento Regional de Saúde – DRS
4- Baixada Santista, localizado à Avenida Epitácio Pessoa, 415,
1º Andar – Centro de Credenciamento – Aparecida - Santos/SP.

quinta-feira, 17 de agosto de 2017
1 - DO OBJETO
Seleção de Estabelecimentos de Saúde, para a constituição
de cadastro de HABILITADOS e eventual formalização de ajuste,
nas áreas de internação e na área ambulatorial, de média e
alta complexidade, conforme classificação dos procedimentos
na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema
Único de Saúde (Tabela SUS).
1.1 – Internação
Disponibilidade de leitos, conforme perfil de cada estabelecimento, nas especialidades ou especificidades dos leitos, na
seguinte conformidade: Clínica médica (Cardiologia clinica geral,
dermatologia, geriatria, hematologia, nefrologia, neonatologia,
neurologia, oncologia, pneumologia e leito/dia); Clínica cirúrgica
(bucomaxilofacial, cardiologia, cirurgia geral, endocrinologia,
gastroenterologia, ginecologia, nefrologia/urologia, neurocirurgia, oftalmologia, oncologia, ortopedia/traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, plástica, torácica, transplante e leito
dia cirúrgico); Clínica pediátrica; Obstétrica (clínica e cirurgia);
Psiquiátrica (leitos para agudos e de longa permanência);
Cuidados prolongados (neurologia, oncologia, cardiologia, entre
outros); Reabilitação; UTI Adulto; UTI pediátrica; UTI Neonatal;
UTI queimados; UTI coronariana.
1.2 - Assistência ambulatorial
Disponibilidade de atendimentos ambulatoriais, conforme
perfil de cada estabelecimento, relacionando os procedimentos
em cada uma das áreas de assistência:
a) Consulta ou atendimento médico, por especialidade;
b) Atendimento odontológico;
c) Diagnóstico em laboratório clínico;
d) Diagnóstico por anatomia patológica;
e) Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (mamografia, RX, ultrassonografia, tomografia, medicina nuclear, endoscopia, radiologia intervencionista e outros);
f) Tratamentos (fisioterapia, terapia renal substitutiva, quimioterapia, radioterapia, litotripsia, terapias especializadas,
entre outros);
g) Cirurgias ambulatoriais;
h) Acompanhamento de pacientes (transplantes, saúde
auditiva e outros);
i) Biópsias;
j) Outros (demais procedimentos que constam na Tabela
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de
Saúde – (Tabela SUS).
k) recrutamento e seleção de doadores de sangue, coleta,
processamento e armazenamento do sangue e hemocomponentes, bem como pelo rastreamento dos exames realizados.
1.3 - O estabelecimento de saúde que ofertar os procedimentos de internação e ambulatorial deve prover a assistência
técnico-profissional e hospitalar:
a) tratamento das possíveis complicações que possam
ocorrer ao longo do processo assistencial, tanto na fase de
tratamento quanto na fase de recuperação;
b) assistência por equipe médica especializada, equipe de
enfermagem e pessoal auxiliar e, demais profissionais, de acordo
com a oferta apresentada e necessária à sua realização;
c) utilização de centro cirúrgico e procedimentos anestésicos;
d) tratamento medicamentoso que seja requerido durante
o processo de internação, de acordo com a listagem do Sistema
Único de Saúde - RENAME;
e) fornecimento de sangue e hemoderivados, bem como
pelo rastreamento dos exames realizados;
f) utilização de materiais e insumos necessários ao atendimento;
g) procedimentos e cuidados de enfermagem necessários
durante o processo de internação;
h) utilização dos serviços gerais;
i) fornecimento de roupa hospitalar;
j) diárias de hospitalização em quarto compartilhado ou
individual, quando necessário, devido às condições especiais do
paciente, respeitados os direitos do acompanhante, para casos
previstos em lei, ou por necessidade do paciente;
k) diárias de UTI – Unidade de Terapia Intensiva, se necessário, e quando contratadas;
l) alimentação com observância das dietas prescritas;
m) procedimentos especiais, como hemodiálise, fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, endoscopia, e outros que se
fizerem necessários ao adequado atendimento do paciente, de
acordo com a capacidade instalada, respeitando sua complexidade.
1.4 - O estabelecimento de saúde que possui convênio
ou contrato com a Secretaria Municipal de Saúde (gestor
municipal), NÃO poderá celebrar contrato ou convênio com a
SECRETARIA (gestor estadual) e participar da presente seleção
de credenciamento para fins de cadastro.
1.5 - A presente seleção e celebração eventual de futuros
ajustes visam atender as demandas existentes nos territórios dos
Departamentos Regionais de Saúde adiante indicados:
DRS – IV - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA
BAIXADA SANTISTA;
Composto pelos seguintes municípios:
Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe,
Praia Grande, Santos e São Vicente.
1.6 - Quando houver necessidade, esgotados os recursos
próprios, o órgão gestor do SUS poderá buscar a complementação dos atendimentos ambulatoriais e hospitalares necessários à
cobertura assistencial dentre os estabelecimentos de saúde privados credenciados, segundo as necessidades do Poder Público
associadas às especialidades ofertadas, levando-se também em
consideração, a localização da maior demanda e outros critérios
técnicos devidamente justificados.
1.7 - Conforme disposto no artigo 199, parágrafo primeiro,
da Constituição Federal, terão preferência na participação do
SUS, de forma complementar, as entidades filantrópicas e as
sem fins lucrativos, desde que essas entidades cumpram com os
requisitos legais e técnicos necessários. Com essas entidades a
Administração celebrará “convênios”.
2– DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONVENIADOS E
CONTRATADOS COM RECURSOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – FNS E FAEC PARA ENTIDADES PRIVADAS COM
OU SEM FINS LUCRATIVOS
2.1 - O valor da remuneração pela prestação de serviços de
saúde, com recursos provenientes do Ministério da Saúde, terá
como base os valores da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde (Tabela SUS), disponível
no site: HTTP://sigtap.datasus.gov.br, conforme detalhado nas
respectivas minutas de convênio ou de contrato anexas.
2.2 - O estabelecimento poderá receber ainda recursos
denominados incentivos de acordo com adesão às políticas
específicas (Rede Cegonha, Rede de Atendimentos às Urgências,
Organização de Procura de Órgãos, INTEGRASUS, IAC, IAPI,
entre outros) quando concedido pelo Ministério da Saúde.
3 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO
3.1 – O envelope “Documentos para Habilitação” deverá
conter Ofício do interessado, manifestando o interesse em formalizar convênios ou contrato com o SUS, conforme o caso, contendo as especialidades e/ou procedimentos que pretendem ofertar.
3.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresário;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores.
3.1.1.2 - Cópia da Carteira de Identidade/Registro Geral (RG)
do empresário e/ou responsável pelo Estabelecimento de Saúde.
3.1.1.3 - Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do
empresário e/ou responsável pelo Estabelecimento de Saúde.

