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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE
Processo Seletivo para Médico (a) Infectologista Ambulatorial (Emergencial)

Edital de Resultado n.º 03/2022-SS20
A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria da Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando a
conclusão do Processo Seletivo para Médico (a) Infectologista Ambulatorial (Emergencial).
Torna público:
Não houve candidatos inscritos no período de 12/12/2021 a 12/01/2022, conforme Edital de Divulgação nº. 065/
2021-SS20, para esse Processo Seletivo.

Guarulhos, 19 de janeiro de 2022.
Silvio Cardoso do Prado Júnior

Secretário da Saúde em exercício
Processo Seletivo para Médico (a) Gastroenterologista Ambulatorial (Emergencial)

Edital de Resultado n.º 04/2022-SS20
A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria da Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando a
conclusão do Processo Seletivo para Médico (a) Gastroenterologista Ambulatorial (Emergencial).
Torna público:
Não houve candidatos inscritos no período de 12/12/2021 a 12/01/2022, conforme Edital de Divulgação nº. 065/
2021-SS20, para esse Processo Seletivo.

Guarulhos, 19 de janeiro de 2022.
Silvio Cardoso do Prado Júnior

Secretário da Saúde em exercício
EDITAL Nº 05/2022-SS20

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
A Prefeitura do Município de Guarulhos por meio da Divisão Técnica de Gestão da Educação em Saúde/Escola
SUS - Secretaria da Saúde de Guarulhos / Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) no uso das
atribuições legais,
Torna Público:
1. O Resultado dos recursos impetrados pelos candidatos referentes à classificação prévia da Seleção Pública
para a Residência Multiprofissional em Saúde:
RECURSO NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO RESULTADO
158461 MARINA SILVA COMARIN 10282165 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO

BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA - FISIOTERAPIA INDEFERIDO
158500 RAFAEL DELL OMO KOZINER 9111352 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

MENTAL - PSICOLOGIA INDEFERIDO
2. O Resultado dos Recursos impetrados pelos candidatos referentes à bonificação PROVAB:
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO RESULTADO
GERI DE OLIVEIRA NONATO 10238549 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO

BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA - ENFERMAGEM INDEFERIDO
3. A classificação final dos candidatos inscritos na Seleção Pública para Residência Multiprofissional em Saúde
conforme ANEXO ÚNICO deste edital.

ANEXO ÚNICO
001 - Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família - Enfermagem
Inscrição Nome Nascimento Nota Class
09963014 GABRIELA CAMISQUI BASTOS 09/08/1993 87,500 1
09047891 JESSICA DE SA SILVA 09/09/1991 80,000 2
10196064 SIMONE DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA 31/01/1995 77,500 3
09113690 LARISSA ROSA CALHAU DA SILVA 26/07/1996 75,000 4
09456074 LETICIA APARECIDA ARAUJO DA PAIXAO 23/03/1997 75,000 5
09052895 SUELEN NUNES SUAVE 23/11/1998 75,000 6
08992533 BIANCA DIAS MACARIO 16/04/1999 75,000 7
08996156 CAMILA DOS SANTOS MACEDO 02/04/1997 72,500 8
08997870 VANESSA CONCEICAO DA SILVA 02/06/1997 72,500 9
08992940 BRUNA PEREIRA SANTOS SILVA 09/03/1999 72,500 10
09779728 MARCIA DA SILVA MARTINELLO 01/08/1991 70,000 11
09841377 BEATRIZ PRANDO BRANDAO 24/01/1998 70,000 12
09236201 JACILENE APARECIDA CAPARROZ CAMARGO 10/03/1982 67,500 13
09393943 ANDRESSA FERNANDA CAVALMORETTI 12/03/1983 67,500 14
09059130 DUCERIA G MENEGUETTI PASTORELLO 21/04/1983 67,500 15
10279229 VANILZA FERREIRA DIAS BORGES 26/08/1986 67,500 16
09000623 LARISSA ANDRADE DOS SANTOS 29/08/1998 67,500 17
10268898 GILSON DE ALMEIDA CAVALCANTI DOS SANTOS 27/11/1985 65,000 18
09149120 JOSELIA MORORO DE MACEDO 21/05/1994 65,000 19
10127275 CLARA SOARES DA SILVA 11/10/1997 65,000 20
09020675 SARAH CRISTINA DA SILVA BATISTA 31/01/1998 65,000 21
10260323 LUANA CRISTINA MONTEIRO GOES 23/03/1998 65,000 22
09064079 ANA PAULA INACIO 31/03/1983 62,500 23
10196307 PATRICIA ARAUJO DOS SANTOS 06/03/1984 62,500 24
09050779 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA 27/12/1993 62,500 25
09996443 GABRIELLE RIBEIRO MARTHO 19/03/1998 62,500 26
08996490 KARINA FERREIRA DE OLIVEIRA 03/11/1995 60,000 27
10265309 AMANDA CORDEIRO MAXIMO DOS SANTOS 23/07/1997 60,000 28
09024808 EVELYN CAROLINE SOARES CARVALHO 12/06/1998 60,000 29
002 - Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família - Farmácia
Inscrição Nome Nascimento Nota Class
10267891 VANESSA FERNANDES ARNAUD SAMPAIO 03/02/1993 60,000 1
003 - Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família - Fisioterapia
Inscrição Nome Nascimento Nota Class
09983201 MONICA MILANI 22/02/1978 80,000 1
10236899 RENATO DO LAGO 16/12/1971 75,000 2
09744487 GIULIA NEVES LAGO 14/08/1999 75,000 3
09049215 JULIANA SANTOS DO NASCIMENTO 18/01/1991 72,500 4
10063501 REGINA ANDREIA MAIA 18/09/1989 70,000 5
09042547 TAYNARA VASCONCELOS DOS SANTOS 20/11/1997 70,000 6
10232303 ANDRÉ TOMÉ SANTOS HORÁCIO 18/05/1986 67,500 7
09740473 TAINARA RODRIGUES CUSTODIO 11/05/1996 67,500 8
10282165 MARINA SILVA COMARIN 17/01/1999 67,500 9
10264930 ANDREIA LOPES DO NASCIMENTO BRITO 16/03/1978 65,000 10
09188070 GABRIEL CRUZ DOS SANTOS 16/08/1996 65,000 11
09957103 THAYNA BEATRIZ AQUINO RODRIGUES 07/10/1998 65,000 12
09754385 CAROLINE BEZERRA LIMA 07/04/1999 62,500 13
10256407 GABRIELLY SANTOS CAETANO 22/07/1999 62,500 14
09172696 MONICA BONICI 20/08/1979 60,000 15

SECRETARIA DA SAÚDE
10277188 FRANCISCA VIVIANE CLARENTINO DE SOUSA 09/08/1994 60,000 16
10190155 HELENA CARREIRA 07/07/1999 60,000 17
004 - Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família - Nutrição
Inscrição Nome Nascimento Nota Class
09208577 JOANA BRANT DE CARAVALHO 05/07/1997 75,000 1
10018999 GABRIELA CRYSTHYNA FERREIRA SILVA 30/11/1998 75,000 2
08991324 SARA ABIGAIL TAVARES DO NASCIMENTO SILVA 14/04/1999 70,000 3
09172521 ANDREIA DA ROSA GARCEZ 18/04/1973 67,500 4
09650490 IGOR JUAN ORTEGA PEREZ 26/02/1988 67,500 5
09922423 NILA VASCONCELOS DANEZZI LARA 04/12/1990 67,500 6
09040838 KETHELIN PAULA ALVES MORENO 13/04/1993 67,500 7
10141588 ALESSANDRA SANTOS SILVA 22/05/1995 67,500 8
09048286 NIVIA NARA DA CRUZ 18/09/1998 67,500 9
09202480 LAIANE NEVES DA SILVA 09/11/1998 67,500 10
09049746 JULIA SIMOES SANDES 13/07/1999 67,500 11
09121846 THAIS MOURA FORTI HIRASHIKI 26/03/1996 65,000 12
09000844 AMANDA DE SOUZA FUSO 24/12/1999 65,000 13
09027220 TARICY DAIANA DA SILVA CASTRO 18/03/1990 62,500 14
09860169 MAYARA LEONIDAS SILVA 10/04/1997 60,000 15
09029591 LUANA LIBANIA DOS SANTOS PURIFICACAO 05/06/1999 60,000 16
005 - Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família - Odontologia
Inscrição Nome Nascimento Nota Class
08992770 RHAYNARA VERA LUNARDI 31/12/1995 77,500 1
09057625 VANESSA PIRES MACIEL 16/01/1997 70,000 2
09380540 GABRIELA FERREIRA CUENCA 26/06/1998 67,500 3
08997772 EMANUELE VIEIRA ANDRADE 08/03/1996 65,000 4
006 - Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família - Psicologia
Inscrição Nome Nascimento Nota Class
10255176 TAYENE DA SILVA RAMOS 02/06/1994 77,500 1
10082336 JESSICA DE OLIVEIRA ALVES CERQUEIRA 18/12/1997 72,500 2
09006290 CAMILA CASTRO CAMARGO 27/01/1990 67,500 3
007 - Residência Multiprofissional em Saúde Mental - Enfermagem
Inscrição Nome Nascimento Nota Class
09159150 SHARA CRISTINA NUNES MACHADO 04/11/1999 70,000 1
08990620 BRUNA DANIELE ARAUJO DOS SANTOS 28/06/1988 67,500 2
10223606 BRUNA SOARES SANTOS 14/11/1997 62,500 3
008 - Residência Multiprofissional em Saúde Mental - Farmácia
Inscrição Nome Nascimento Nota Class
09928383 SHEILA DA SILVA SANTOS 27/06/1992 62,500 1
009 - Residência Multiprofissional em Saúde Mental - Psicologia
Inscrição Nome Nascimento Nota Class
09785302 LAIS SANTIAGO DECEV 29/07/1992 82,500 1
09073167 BARBARA FERNANDA MARINHO DE FREITAS 10/09/1996 82,500 2
09026452 DENILSON RODRIGUES DE SOUZA 22/01/1999 82,500 3
09823166 ELAYNE REIS DE OLIVEIRA 09/11/1989 80,000 4
09746552 AMANDA KARINA FERREIRA JOAQUIM 13/01/1992 80,000 5
09111352 RAFAEL DELL OMO KOZINER 13/01/1997 80,000 6
09024778 LORRAINE DELFINO DE SOUZA VIEIRA 28/09/1989 77,500 7
10207368 BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA 01/03/1995 77,500 8
09034889 PAULO FREDERICO DIAS PAES 23/11/1984 75,000 9
10255508 NUBIA FERNANDA DUARTE DOS SANTOS 02/09/1987 75,000 10
09005498 MONICA ZANCANARO GOIS 22/07/1995 75,000 11
10095659 EMILY TALITA DA SILVA 20/12/1996 75,000 12
09865187 GISELE DA SILVA ALMEIDA 12/05/1987 72,500 13
10149171 ANA KARINA TELES ANTUNES 19/10/1992 72,500 14
08993238 GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA 19/10/1996 72,500 15
09443614 PAMELA CORRAL ALVES 02/02/1998 72,500 16
09857893 THAIS SILVA ARAUJO DE SOUSA 20/12/1994 70,000 17
09109730 VERIDIANA FERNANDES DE SA 24/02/1998 70,000 18
09803246 LARISSA MARTINS GARCIA SILVA ALVES BENITES 23/08/1996 67,500 19
09150145 SUELLEN CRISTINA DO NASCIMENTO VICENTE 29/01/1998 67,500 20
09557792 ENAE ADAMES DOLCE 18/03/1999 65,000 21
09874402 CAMILA KELLY LIMA DOS SANTOS 24/06/1978 62,500 22
09140271 VANIA CONCEICAO DE CARVALHO 28/02/1982 62,500 23
09146580 MONICA GONCALEZ 06/12/1991 62,500 24
10263225 KAIQUE DA SILVA NASCIMENTO 09/12/1994 62,500 25
09198911 VANUBIA DOS SANTOS MORENO 05/01/1996 62,500 26
10026797 DANIELY MORAIS DE ALMEIDA 26/11/1996 62,500 27
08991090 TERESA ALICE ALVES DE SOUZA 16/09/1997 62,500 28
09014608 BARBARA ANANDA DA SILVA SIQUEIRA 25/11/1998 62,500 29
10282815 ANA PAULA MARQUES DE JESUS 07/06/1972 60,000 30
010 - Residência Multiprofissional em Saúde Mental - Serviço Social
Inscrição Nome Nascimento Nota Class
09039600 RENNATA PRISCYLLA FERREIRA 28/04/1989 75,000 1
10277102 ALEXANDRA BONFOCHI BRACHUKO 07/03/1994 75,000 2
09976817 MARILIA GABRIELA ALVES DA SILVA 23/02/1993 72,500 3
09726411 CRISTIANE SANTANA DUTRA 30/05/1971 67,500 4
10186689 PATRICIA LISBOA GOULART 26/12/1973 67,500 5
09719334 NEUZINETH CASTRO SOUSA 03/07/1985 62,500 6
10093370 CAROLINE BUENO DE AZEVEDO 29/06/1998 62,500 7
09872710 SUELI PEREIRA DA SILVA FREITAS 02/11/1968 60,000 8
09621580 SHEILA RIBEIRO DOS SANTOS 19/12/1983 60,000 9
09040420 PALOMA AZEVEDO DE OLIVEIRA 08/05/1996 60,000 10

Edital de Divulgação n° 006/2022-SS20
A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria da Saúde, de acordo com a Lei nº 6359, de 04.04.2008 e a
Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 23, de 20.10.2003.
Considerando que o número atual de profissionais da área médica desta Secretaria, ainda se mantém
insuficiente para suprir as demandas das Unidades de Saúde, o que prejudica o bom atendimento à população;
Considerando que as admissões resultantes do úl t imo concurso públ ico não at ingiram o mínimo
necessário para atenuar a falta de profissionais nas Unidades, a fim de evitar o aumento da realização
de horas extraordinárias e ou atraso no atendimento ao usuário, e ainda, o que consta do Processo
nº 44695/2021.
1. TORNA PÚBLICO, que a Prefeitura de Guarulhos abrirá inscrições para a seleção e contratação, por tempo
determinado, de profissionais nas funções constantes do item 2, nas vagas abaixo e naquelas que vierem a
vagar, pelo prazo não superior a 12 (doze) meses.
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2. DA FUNÇÃO E VAGAS

1. A Contratação será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
2. Aos candidatos contratados poderá ser concedida gratificação, no valor ou proporcional, exposto na tabela
a seguir, de acordo com critérios estabelecidos através da Lei Municipal nº 6.820/2011, a saber:

3. O total da remuneração poderá variar conforme carga horária e jornada de trabalho.
3. ATRIBUIÇÕES COMUNS
3.1. MÉDICO (A) (TODAS AS ESPECIALIDADES): Atender os usuários através de consultas individuais em
unidades de saúde da atenção primária em saúde, especialidades, serviço pré hospitalar e hospitalar; coletar
história clínica, realizar exame físico, formular hipóteses diagnósticas, emitir diagnósticos, solicitar e interpretar
exames complementares, traçar condutas para os agravos, prescrever medicamentos, formas de tratamento,
encaminhar para serviços especializados, acompanhar o tratamento quando o caso assim o exigir, empregar
meios clínicos e cirúrgicos para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; atender as urgências e
emergências médicas intercorrentes em usuários; registrar suas ações e atividades em formulários próprios,
de forma legível e objetiva, responsabilizando-se pelas informações constantes no prontuário, receituário,
atestado, guia de encaminhamento e demais documentos previstos para sua área de atuação; preservar a
prestação qualitativa dos serviços de assistência à saúde, seguindo as diretrizes da política de saúde
municipal; comunicar ao órgão competente as doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação
compulsória; orientar o servidor designado para auxiliar, quando necessário, na execução das atividades da
especialidade; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; executar eventuais coberturas
de atendimento em outras unidades de saúde quando designado pela coordenação; operar equipamentos e
sistemas de informática e outros, quando necessário ao exercício de suas atividades; executar as atividades,
ações de saúde, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho, matriciamento interdisciplinar
e/ou com outras especialidades, de forma integrada com os demais profissionais de saúde sempre que houver
necessidade; desenvolver e/ou participar de reuniões, ações, treinamentos, campanhas e atividades educativas,
de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde junto aos usuários, trabalhadores e comunidade,
em espaços públicos, privados e/ou em comunidades, sempre que necessário e designado; realizar atividades
de preceptoria no âmbito da Política de Integração Ensino-Serviço que envolvam cursos técnicos, de graduação,
residência médica e multiprofissional; participar da elaboração, execução e avaliação de protocolos, programas
e normatização de procedimentos relativos à sua área de atuação e na formulação de políticas públicas de
saúde; participar de programas de vigilância em saúde; realizar visita domiciliar e de vigilância sanitária,
epidemiológica e ambiental, quando necessário; atuar junto à regulação médica do sistema de saúde; efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; colaborar na coordenação de serviços de sua área de especialidade
e/ou, quando necessário e designado; participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços
prestados à população; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à
sua área; representar, quando designado, a respectiva secretaria municipal em conselhos, comissões provisórias
e ou permanentes, reuniões e eventos afins com as demais secretarias, órgãos e/ou entidades; atuar obedecendo
às normas de segurança e de biossegurança; aplicar os conceitos fundamentais da ética médica; executar
outras atividades afins à sua unidade a partir das necessidades e demandas da área e de conformidade com
as orientações dadas pela sua gerência imediata; e organizar e zelar pelos equipamentos, instrumentos e
materiais sob sua guarda e utilização.
3.1.1. MÉDICO (A) INFECTOLOGISTA AMBULATORAL (EMERGENCIAL): Atender os usuários através de
consultas individuais em unidades de saúde da atenção primária em saúde, especialidades, serviço pré
hospitalar e hospitalar; coletar história clínica, realizar exame físico, formular hipóteses diagnósticas, emitir
diagnósticos, solicitar e interpretar exames complementares, traçar condutas para os agravos, prescrever
medicamentos, formas de tratamento, encaminhar para serviços especializados, acompanhar o tratamento
quando o caso assim o exigir, empregar meios clínicos e cirúrgicos para promover ou recuperar a saúde dos
pacientes; atender as urgências e emergências médicas intercorrentes em usuários; registrar suas ações e
atividades em formulários próprios, de forma legível e objetiva, responsabilizando-se pelas informações
constantes no prontuário, receituário, atestado, guia de encaminhamento e demais documentos previstos para
sua área de atuação e preservar a prestação qualitativa dos serviços de assistência à saúde, seguindo as
diretrizes da política de saúde municipal; Comunicar ao órgão competente as doenças, agravos e eventos em
saúde pública de notificação compulsória; orientar o servidor designado para auxiliar, quando necessário, na
execução das atividades da especialidade; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
executar eventuais coberturas de atendimento em outras unidades de saúde quando designado pela coordenação;
operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando necessário ao exercício de suas atividades;
executar as atividades, ações de saúde, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho,
matriciamento interdisciplinar e/ou com outras especialidades, de forma integrada com os demais profissionais
de saúde sempre que houver necessidade; desenvolver e/ou participar de reuniões, ações, treinamentos,
campanhas e atividades educativas, de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde junto aos
usuários, trabalhadores e comunidade, em espaços públicos, privados e/ou em comunidades, sempre que
necessário e designado; realizar atividades de preceptoria no âmbito da Política de Integração Ensino-Serviço
que envolvam cursos técnicos, de graduação, residência médica e multiprofissional; participar da elaboração,
execução e avaliação de protocolos, programas e normatização de procedimentos relativos à sua área de
atuação e na formulação de políticas públicas de saúde; participar de programas de vigilância em saúde;
realizar visita domiciliar e de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, quando necessário; atuar junto à
regulação médica do sistema de saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; colaborar na
coordenação de serviços de sua área de especialidade e/ou, quando necessário e designado; participar dos
processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; participar do processo de aquisição
de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; representar, quando designado, a respectiva
secretaria municipal em conselhos, comissões provisórias e ou permanentes, reuniões e eventos afins com as
demais secretarias, órgãos e/ou entidades; atuar obedecendo às normas de segurança e de biossegurança;
aplicar os conceitos fundamentais da ética médica; executar outras atividades afins à sua unidade a partir das
necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas pela sua gerência imediata;
e organizar e zelar pelos equipamentos, instrumentos e materiais sob sua guarda e utilização. II - Atribuições
específicas dos empregos e cargos de Médico (a) Infectologista: diagnosticar e tratar doenças infecciosas e
parasitárias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar do
paciente; proceder à investigação epidemiológica em colaboração com as equipes das unidades envolvidas;
supervisionar e revisar os casos levantados pela vigilância epidemiológica dos enfermeiros e assessorar
tecnicamente este sistema; proceder à investigação epidemiológica de surtos ou suspeitas de surtos; recomendar
os isolamentos aos pacientes com infecções transmissíveis; assessorar o corpo clínico sobre a racionalização
no uso de antimicrobianos; assessorar a direção sobre questões relacionadas ao controle das infecções
hospitalares; efetuar acompanhamento clínico, ambulatorial e hospitalar de pacientes portadores de doenças
infecciosas e/ou parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-
sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; realizar atividades em
grupo na unidade ou espaços alternativos e/ou visitas domiciliares; coordenar e participar de programas de
saúde pública e serviços em saúde; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico-
preventivo, voltado para a comunidade em geral; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento
dos técnicos e demais servidores da administração municipal; preencher formulários de medicações e insumos
de alto custo sob padronização pública; promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a
ser tomada em casos clínicos mais complexos; realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes
a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser utilizado; e participar de grupos
terapêuticos por meio de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e
tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes.
3.1.2. MÉDICO (A) GASTROENTEROLOGISTA AMBULATORAL (EMERGENCIAL): I - Atribuições comuns
aos empregos e cargos de Médico (a): atender os usuários através de consultas individuais em unidades de
saúde da atenção primária em saúde, especialidades, serviço pré hospitalar e hospitalar; coletar história
clínica, realizar exame físico, formular hipóteses diagnósticas, emitir diagnósticos, solicitar e interpretar
exames complementares, traçar condutas para os agravos, prescrever medicamentos, formas de tratamento,
encaminhar para serviços especializados, acompanhar o tratamento quando o caso assim o exigir, empregar
meios clínicos e cirúrgicos para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; atender as urgências e
emergências médicas intercorrentes em usuários; registrar suas ações e atividades em formulários próprios,
de forma legível e objetiva, responsabilizando-se pelas informações constantes no prontuário, receituário,
atestado, guia de encaminhamento e demais documentos previstos para sua área de atuação; preservar a
prestação qualitativa dos serviços de assistência à saúde, seguindo as diretrizes da política de saúde
municipal; comunicar ao órgão competente as doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação
compulsória; orientar o servidor designado para auxiliar, quando necessário, na execução das atividades da

especialidade; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; executar eventuais coberturas
de atendimento em outras unidades de saúde quando designado pela coordenação; operar equipamentos e
sistemas de informática e outros, quando necessário ao exercício de suas atividades; executar as atividades,
ações de saúde, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho, matriciamento interdisciplinar
e/ou com outras especialidades, de forma integrada com os demais profissionais de saúde sempre que houver
necessidade; desenvolver e/ou participar de reuniões, ações, treinamentos, campanhas e atividades educativas,
de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde junto aos usuários, trabalhadores e comunidade,
em espaços públicos, privados e/ou em comunidades, sempre que necessário e designado; realizar atividades de
preceptoria no âmbito da Política de Integração Ensino-Serviço que envolvam cursos técnicos, de graduação,
residência médica e multiprofissional; participar da elaboração, execução e avaliação de protocolos, programas e
normatização de procedimentos relativos à sua área de atuação e na formulação de políticas públicas de saúde;
participar de programas de vigilância em saúde; realizar visita domiciliar e de vigilância sanitária, epidemiológica
e ambiental, quando necessário; atuar junto à regulação médica do sistema de saúde; efetuar perícias, auditorias
e sindicâncias médicas; colaborar na coordenação de serviços de sua área de especialidade e/ou, quando
necessário e designado; participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população;
participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; representar,
quando designado, a respectiva secretaria municipal em conselhos, comissões provisórias e ou permanentes,
reuniões e eventos afins com as demais secretarias, órgãos e/ou entidades; atuar obedecendo às normas de
segurança e de biossegurança; aplicar os conceitos fundamentais da ética médica; executar outras atividades
afins à sua unidade a partir das necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas
pela sua gerência imediata; e organizar e zelar pelos equipamentos, instrumentos e materiais sob sua guarda e
utilização. II - Atribuições específicas dos empregos e cargos de Médico (a) Gastroenterologista: diagnosticar e
tratar doenças dos órgãos do sistema digestório e anexos; efetuar exames e realizar outras formas de tratamento
do aparelho digestivo e outras enfermidades afins; e avaliar problemas relacionados a outras doenças associadas
e proporcionar um seguimento, abordagem e encaminhamentos adequados.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
4.2 São requisitos para inscrição:
a) ser brasileiro, cidadão português a quem for deferida a igualdade ou estrangeiro com situação regularizada
na forma da lei;
b) possuir inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF
4.3 As inscrições serão realizadas por e-mail ou pessoalmente, no endereço abaixo:
Local: Sede da Secretaria da Saúde
Endereço: Rua Íris, n.º320 - Sala 09 - Gopoúva - Guarulhos
E-mail: selecaosaude@guarulhos.sp.gov.br
Telefone para Contato: 2472-5049
Período: 21/01/2022 a 22/02/2022
Horário: das 09:00 às 16:00 horas.
4.4 No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae resumido (1 folha)
b)Cédula de Identidade (obrigatoriamente o RG)
c) Comprovante de residência
d)CRM-SP
e) Diploma de medicina
f) Comprovação da especialidade, de acordo com a graduação exigida (Quadro do item 2)
g)Certificados especificados no item 6.1, de acordo com a especialidade, quando houver
5. DA SELEÇÃO
5.1 A Seleção se dará através de Avaliação do Curriculum Vitae, obedecendo aos critérios apontados no item
6 deste Edital.
6. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
6.1 Os candidatos inscritos serão avaliados e classificados em ordem decrescente da nota final obtida através
da avaliação do Curriculum Vitae, obedecendo aos seguintes critérios:
a) Residência Médica com reconhecimento pelo Ministério da Educação, na área a que concorre - Valor unitário: 2,0
b)Estágio na área a que concorre, em estabelecimento reconhecido pelo MEC, com duração de 02 (dois) anos
- Valor Unitário: 1,0
c) Título de Especialização expedido pela Sociedade Brasileira correspondente à especialidade a que concorre
- Valor Unitário: 2,0
d)Cursos de Especialização em Saúde Pública ou Administração Hospitalar ou Saúde Coletiva, com duração
mínima de 360 horas - Valor Unitário: 2,0
e) Curso de Aperfeiçoamento na área, após a graduação completa, com duração mínima de 360 horas - Valor
Total: 0,5
6.2 Em caso de empate na Avaliação do Curriculum Vitae, terá preferência na classificação, sucessivamente:
a) Aquele com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre
si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b)Aquele que obtiver o maior número de pontos no quesito A dos critérios de avaliação - item 6.1;
c) Aquele que obtiver o maior número de pontos no quesito C dos critérios de avaliação - item 6.1;
d)Aquele que obtiver o maior número de pontos no quesito B dos critérios de avaliação - item 6.1;
e) Aquele que obtiver o maior número de pontos no quesito D dos critérios de avaliação - item 6.1;
f) Aquele que tiver maior tempo de graduação;
g)Aquele que tiver o maior número de filhos;
7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1 Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final obtida pela somatória
de pontos dos títulos.
7.2 A classificação final dos candidatos inscritos será divulgada no Diário Oficial do Município e disponível
através do site www.guarulhos.sp.gov.br no dia 25/02/2021.
8. DA CONTRATAÇÃO
8.1 A contratação se dará quando a Administração julgar conveniente e obedecerá rigorosamente a listagem
de Classificação Final dos candidatos.
8.2 No ato da contratação, o candidato deverá comprovar a graduação exigida; caso contrário, a sua admissão
se tornará nula.
8.2.1. ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12 da Constituição Federal, e legislação vigente;
8.2.2. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou emancipado na forma da lei;
8.2.3. estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do (sexo masculino);
8.2.4. estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
8.2.5. possuir escolaridade/exigências para o respectivo emprego,
8.2.6. não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício do emprego público, achando-se no pleno
gozo de seus direitos civis e políticos;
8.2.7. submeter-se, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura
de Guarulhos ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental, sendo impedido o ingresso de
portadores de moléstias incapacitantes para o respectivo emprego público e aquelas integrantes do rol de
moléstias ensejadoras de aposentadoria por invalidez, nos termos do regulamento da Previdência Social;
8.2.8. preencher as exigências do emprego público segundo o que determina a Lei e a Tabela constante do item
2 do presente Edital;
8.2.9. apresentar regularidade nos cadastros NIS, PIS/PASEP e no CPF;
8.3 Não poderá ser admitido o candidato que no período de 05 (cinco) anos tenha sido dispensado por justa causa
ou demitido a bem do serviço público da Prefeitura de Guarulhos, de acordo com a normatização vigente.
8.4 É vedada a contratação emergencial da mesma pessoa, ainda que para serviços diferentes, pelo prazo de
02 (dois) anos a contar do término do contrato, exceto quando o candidato for nomeado por concurso público.
8.5 O prazo para contratação dos candidatos aprovados neste processo seletivo será até a homologação dos
resultados do próximo concurso público, conforme a especialidade, ou por 01 (um) ano; o que ocorrer primeiro.
8.6 Os contratados estarão sujeitos aos deveres e proibições, inclusive no tocante à acumulação de cargos
e funções públicas, e ao regime de responsabilidade vigente para os demais servidores públicos municipais.
9 DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 O contato realizado pela Prefeitura de Guarulhos com o candidato, por telefone ou por e-mail, não tem
caráter oficial, é meramente informativo, não sendo aceita a alegação do não recebimento como justificativa
de ausência ou de comparecimento em data, local ou horário incorretos, sendo de inteira responsabilidade do
candidato o acompanhamento do Diário Oficial do Município de Guarulhos, da publicação das respectivas
convocações, sob pena de perder o direito à admissão.
9.2 A aprovação do candidato nas avaliações previstas neste Edital não isenta o mesmo da apresentação e
da entrega dos documentos pessoais exigíveis para a admissão.

Guarulhos, 19 de janeiro de 2022.
SILVIO CARDOSO DO PRADO JÚNIOR

SECRETÁRIO DA SAÚDE EM EXERCÍCIO
EDITAL 07/2022-SS20

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

A Prefeitura Municipal de Guarulhos, por meio da Técnica de Gestão da Educação em Saúde “Escola SUS” -
Secretaria da Saúde de Guarulhos / Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (COREMU), no uso
de suas atribuições e após informações transmitidas pela Fundação VUNESP;
TORNA PÚBLICA:
1. A Convocação dos candidatos classificados na Seleção Pública de Residência Multiprofissional em Saúde
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conforme anexo único deste edital.
2. Os candidatos convocados deverão comparecer na Gestão da Educação em Saúde “Escola SUS”, sediada
na Avenida Gilberto Dini, 558 - Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP
3. Os candidatos convocados deverão apresentar os documentos elencados para Matricula conforme disposto
no Capítulo 10 - DA MATRICULA do Edital de Abertura da Seleção Pública para Residência Multiprofissional
em Saúde.
4. Conforme disposto no item 1.3 do Edital de Publicação, a Residência Multiprofissional e em Área Profissional
da Saúde será desenvolvida em regime de dedicação exclusiva e realizada sob supervisão docente-
assistencial, de responsabilidade conjunta dos setores da educação e da saúde. A dedicação exclusiva, sob
regime de 60 (sessenta) horas semanais, deve ser entendida como de impedimento da frequência de profissionais
residentes em concomitância com qualquer outra atividade profissional ou de trabalho com recompensa
indenizatória, além de incompatível com frequência a qualquer atividade formativa como Programas de Pós
Graduação lato sensu modalidade especialização e Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico ou Profissional e
Doutorado.

Guarulhos, 20 de janeiro de 2022.
SILVIO CARDOSO DO PRADO JÚNIOR

SECRETÁRIO DA SAÚDE EM EXERCÍCIO
ANEXO ÚNICO

LISTAGEM DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA MATRÍCULA DA
SELEÇÃO PÚBLICA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

Nome Área de Concentração Especialidade Classificação Data Horário
Gabriela Camisqui Bastos Atenção Básica/Saúde da Família Enfermagem 1 02/02/2022 14h00
Jessica De Sa Silva Atenção Básica/Saúde da Família Enfermagem 2 02/02/2022 14h00
Simone Dos Santos Pereira Barbosa Atenção Básica/Saúde da Família Enfermagem 3 02/02/2022 14h00
Vanessa Fernandes Arnaud Sampaio Atenção Básica/Saúde da Família Farmácia 1 02/02/2022 14h00
Monica Milani Atenção Básica/Saúde da Família Fisioterapia 1 02/02/2022 14h00
Renato Do Lago Atenção Básica/Saúde da Família Fisioterapia 2 02/02/2022 14h00
Giulia Neves Lago Atenção Básica/Saúde da Família Fisioterapia 3 02/02/2022 14h00
Joana Brant De Caravalho Atenção Básica/Saúde da Família Nutrição 1 03/02/2022 14h00
Gabriela Crysthyna Ferreira Silva Atenção Básica/Saúde da Família Nutrição 2 03/02/2022 14h00
Rhaynara Vera Lunardi Atenção Básica/Saúde da Família Odontologia 1 03/02/2022 14h00
Vanessa Pires Maciel Atenção Básica/Saúde da Família Odontologia 2 03/02/2022 14h00

SECRETARIA DA FAZENDA

Gabriela Ferreira Cuenca Atenção Básica/Saúde da Família Odontologia 3 03/02/2022 14h00
Tayene Da Silva Ramos Atenção Básica/Saúde da Família Psicologia 1 03/02/2022 14h00
Shara Cristina Nunes Machado Saúde Mental Enfermagem 1 04/02/2022 14h00
Bruna Daniele Araujo Dos Santos Saúde Mental Enfermagem 2 04/02/2022 14h00
Sheila Da Silva Santos Saúde Mental Farmácia 1 04/02/2022 14h00
Lais Santiago Decev Saúde Mental Psicologia 1 04/02/2022 14h00
Barbara Fernanda Marinho De Freitas Saúde Mental Psicologia 2 04/02/2022 14h00
Rennata Priscylla Ferreira Saúde Mental Serviço Social 1 04/02/2022 14h00
Alexandra Bonfochi Brachuko Saúde Mental Serviço Social 2 04/02/2022 14h00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
A Prefeitura de Guarulhos, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público os seguintes atos
administrativos:
AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
PA 2253/2022 Contratante: M.G (Sec. de Administrações Regionais) Contratada: POTENZA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto: Serviços de conservação e manutenção de áreas verdes, áreas urbanizadas
e áreas ajardinadas no município de Guarulhos Fundamento: Art. 24 Inciso IV da Lei 8.666/93 Vigência: 180 dias
ou menor prazo mediante conclusão procedimento licitatório Valor: R$ 8.788.891,90 Data da Autorização e
Ratificação: 21/01/2022.
PA 2256/2022 Contratante: M.G (Sec. de Administrações Regionais) Contratada: ERA TÉCNICA ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Serviços por agrupamentos, de recuperação de pavimentos,
através da “OPERAÇÃO TAPA BURACOS” à Prefeitura Municipal de Guarulhos Fundamento: Art. 24 Inciso IV
da Lei 8.666/93 Vigência: 180 dias ou menor prazo mediante conclusão procedimento licitatório Valor: R$
8.280.000,00 Data da Autorização e Ratificação: 21/01/2022.

E para constar, eu (EDNA FROLDI FREITAS), Chefe de Gabinete do Prefeito em exercício, tornei público o
presente Diário Oficial.
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