
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE – PAP – 2018 

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE – SES - SP

Edital de Abertura de Inscrições – PAP 2018 

O CRATOD – Centro de Referência de Álcool,Tabaco e Outras Drogas, torna público abertura de 
inscrições para o Processo Seletivo para o preenchimento de vagas do Programa de Aprimoramento 
Profissional na Área da Saúde - PAP, a serem oferecidas em 2018 para profissionais e estudantes 
que concluírem a graduação de dezembro de 2016 até dezembro de 2017, com bolsas de estudo 
fornecidas pela SES-SP (número de bolsas a ser definido), com 01 Ano de duração, sob 
administração da FUNDAP, nos seguintes Programas:

Nome do Programa Público alvo Duração
(anos)
Nutrição Nutricionista 
Psicologia Psicólogo 1 ano
Serviço Social Assistente Social 
Reabilitação Física em Dependência Química Educador Físico 

I – DAS INSTRUÇÕES

1.1. As instruções gerais relativas ao Processo Seletivo para o Programa de Aprimoramento 
Profissional – 2018 serão divulgadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE-SP) - Poder 
Executivo - Seção I.

1.2. Instruções especiais que regem este Processo Seletivo, sobre as quais o candidato não poderá 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

1.3. Apresentação sobre os 04 (quatros) programas oferecidos suas características, temário básico e 
bibliografia, constam no Anexo I.

II - DAS VAGAS/BOLSAS DE ESTUDO E DA CARGA HORÁRIA

2.1. O número de vagas a serem oferecidas corresponde ao número de bolsas de estudo que será 
definido pela SES - SP e será publicado no Edital de Resultado Final e Convocação para a 
Matrícula.

2.2. A carga horária mínima prevista para cada programa de 1 (um) ano é de 1760 horas, 
correspondendo a 40 horas semanais.

2.3. O valor bruto da bolsa de estudo é de R$ 1044,70 (um mil e quarenta e quatro reais e setenta 
centavos) por mês – ano base 2017, fixada pela SES - SP.

2.4. Incidirá sobre o valor bruto da bolsa de estudo o desconto da contribuição previdenciária e/ou 
quaisquer outros previstos em Lei. 

2.5. Durante o curso, o aprimorando não poderá ter vínculo empregatício com instituições que 
recebam recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, devendo dedicar-se exclusivamente ao 
Programa de Aprimoramento Profissional – PAP, durante os 12 meses previstos para o mesmo.
2.6. De acordo com a Resolução SS-7, de 12 de janeiro de 1996, o PAP é reconhecido nos 



concursos públicos realizados no âmbito do SUS/SP.

III - DA INSCRIÇÃO

3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3.1.1. O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o total e o correto preenchimento da ficha de 
inscrição.
3.1.2. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas um dos programas constantes no 
Anexo I.
3.2. Ao efetivar a inscrição, o candidato, sob as penas da lei, assume que:
3.2.1. caso tenha frequentado qualquer Programa de Aprimoramento Profissional – PAP da SES - 
SP, desistiu da bolsa antes de encerrado o prazo oficial para o preenchimento da vaga;
3.2.2. é brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei;
3.2.3. quando do sexo masculino cumpriu as obrigações com o Serviço Militar;
3.2.4. votou na última eleição ou justificou nos termos da lei;
3.2.5. está habilitado para o exercício profissional;
3.2.6. conclui o curso superior em Instituição de Ensino reconhecidos pelo MEC até Dezembro de 
2017; 
3.2.7. possui o registro no respectivo Conselho Regional do Estado de São Paulo, caso haja, ou 
protocolo de inscrição ou equivalente na data da matrícula.
3.3. As inscrições deverão ser realizadas, no período de 11/10/2017 à 27/10/2017 (exceto sábados, 
domingos e feriados) no horário das 10 às 14hs , no Núcleo de Recursos Humanos do CRATOD, 2º 
andar, Rua Prates, 165, Bom Retiro, São Paulo/SP.
3.3.1. No caso de inscrição por procuração, deverão ser apresentados o instrumento de mandato 
público, documento de identidade do procurador e cópia do documento de identidade do candidato.
3.4. Será dada acessibilidade aos candidatos portadores de deficiência ou com condições especiais, 
mediante especificação na ficha de inscrição.
3.4.1. O candidato que não identificar ou deixar de especificar o tipo/condição ou necessidade 
especial na ficha de inscrição, não terá sua prova especial preparada e/ou as condições especiais 
providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
3.4.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise de razoabilidade do 
solicitado.
3.5. Não serão aceitas inscrições via postal.
3.6. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
podendo o CRATOD excluir do Processo Seletivo aquele que apresentar dados incorretos ou 
inverídicos.
3.7. Efetivada a opção do Programa, não será aceito pedido de transferência de Programa, nesta ou 
qualquer outra fase do Processo. 
3.8. O candidato que necessitar de prova especial e/ou condição especial para realizar a prova 
deverá requerê-la, anexando laudo médico, durante o período de inscrição, entregar pessoalmente, 
ao CRATOD, Rua Prates, 165, Bom Retiro, São Paulo-SP, em dias úteis, das 10:00 às 14:00 horas.
3.8.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise de razoabilidade do 
licitado.
3.8.2. O candidato que não proceder conforme o estabelecido neste subitem, não terá sua prova 
especial preparada e/ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
3.9. O candidato deverá a partir de 31/10/2017, consultar o Edital de Convocação, para a Primeira 
Fase – Prova Objetiva, que será publicado no DOE-SP e afixado no local de inscrição, para 
constatar eventual irregularidade;

3.10. Constatada qualquer irregularidade, o candidato deverá contatar a Coordenação do Processo 



Seletivo, pelo tel (11) 3329 4453, na seguinte data: 31 e 01/11/2017. 

3.11. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar e conferir os dados, prazos e datas 
previstas neste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

IV – DO PROCESSO SELETIVO

4.1. O Processo Seletivo constará de duas fases:
4.1.1. Primeira Fase - Prova Objetiva com questões de múltipla escolha e/ou dissertativa de acordo 
com cada programa, Anexo I deste edital, num total máximo de 20 (vinte) questões;
4.1.2. Segunda Fase – Análise do Curriculum vitae, Entrevista e Dinâmica. 

V – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

5.1. Primeira Fase - Prova Objetiva
5.1.1. Tem data de realização prevista para 07/11/2017, horário 09:00 horas, local CEFOR – Centro 
de Formação de Recursos Humanos situado na Rua Dona Inácia Uchoa, 574 – Vila Mariana (Metrô 
Vila Mariana) – Auditório, que será divulgada aos candidatos por meio de publicação do Edital de 
Convocação para Primeira Fase - Prova Objetiva, no DOE-SP e fixada na unidade;
5.1.2. É de caráter eliminatório e classificatório, e constará de questões de acordo com a bibliografia 
constante no Anexo I.
5.1.3. A prova terá duração improrrogável de 3 horas;
5.1.4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
5.1.5. O candidato deverá chegar ao local da prova com antecedência mínima de 15 (quinze) 
minutos do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários sob hipótese 
alguma.
5.1.6. O candidato deverá estar munido de um dos seguintes documentos originais, com foto e 
dentro do prazo de validade: Cédula de Identidade, Carteira dos Conselhos de Classe, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, Certificado de Alistamento Militar, Carteira Nacional de Habilitação 
(na forma da Lei nº. 9.503/97) ou Passaporte.
5.1.6.1. Não será aceita cópia de documentos, ainda que autenticada: Protocolos, Certidão de 
Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachá e Identidade Funcional de natureza 
pública ou privada, não serão aceitos, ainda que sejam originais.
5.1.6.2. O candidato deverá estar munido do Comprovante da Inscrição, caneta de tinta azul ou 
preta, lápis preto e borracha.
5.1.7. Não será permitida a utilização de máquina calculadora. 
5.1.8. É terminantemente proibida, sob qualquer alegação, a saída do candidato do local do exame 
antes de decorridas 30 (trinta) minutos do seu início.
5.1.9. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar dados cadastrais, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação para Primeira Fase - Prova Objetiva deverá proceder à correção 
em formulário específico, devidamente datado e assinado, e entregar ao fiscal no dia da prova. 
5.1.9.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais, nos termos do subitem 
anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.
5.1.10. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Coordenação, no local em que estiver prestando a prova.
5.1.11. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, durante a sua realização, sem 
autorização e acompanhamento do fiscal.
5.1.12. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, 
devendo, para tanto, encaminhar, durante o período de inscrição à Coordenação do Processo 
Seletivo, a solicitação com a qualificação completa da candidata e os dados completos do 
responsável pela guarda da criança durante a prova.



5.1.12.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal.
5.1.12.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
5.1.13. Excetuada a situação prevista no subitem anterior, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo 
ocasionar inclusive a não participação do candidato no Processo Seletivo.
5.1.14. Não haverá prorrogação do tempo previsto, para a realização da prova, em virtude de saída 
do candidato da sala de prova, seja qual for o motivo alegado.
5.1.15. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que além das previstas neste Edital:
5.1.15.1. Chegar após o horário estabelecido para o início da prova;
5.1.15.2. Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação 
para Primeira Fase - Prova Objetiva;
5.1.15.3. Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
5.1.15.4. Não apresentar um dos documentos de identificação original, nos termos deste Edital, para 
a realização da prova;
5.1.15.5. Ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
5.1.15.6. Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo estabelecido;
5.1.15.7. For surpreendido em comunicação com outras pessoas;
5.1.15.8. Estiver com o telefone celular ligado ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico e de comunicação (pager, palm top, relógio com calculadora, calculadora e outros), 
livros, notas ou impressos não autorizados e fornecidos;
5.1.15.9. Utilizar outros meios ilícitos para a execução da prova;
5.1.15.10. Anotar as respostas em qualquer material que não seja o fornecido;
5.1.15.11. Portar arma de qualquer natureza, mesmo que possua o respectivo porte;
5.1.15.12. Estiver fazendo uso de gorro, chapéu ou boné e óculo de sol;
5.1.15.13. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
5.1.15.14. Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
5.1.16. A prova será aplicada somente no endereço divulgado no Edital de Convocação para 
Primeira Fase - Prova Objetiva, sendo terminantemente proibida a sua realização em outro local, 
sob qualquer circunstância.

5.2. Segunda Fase – Análise do Curriculum vitae , Entrevista e Dinâmica.

5.2.1. O candidato deverá a partir de 17/11/2017, consultar no DOE-SP. ou lista afixada na 
Instituição, o Edital de Resultado da Prova Objetiva e Convocação para a Segunda Fase - Análise de 
Curriculum vitae , Entrevista e Dinâmica, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

5.2.2 Nos dias 23 e 24/11/2017 os candidatos habilitados na prova escrita deverão comparecer ao 
Núcleo de Recursos Humanos do CRATOD, 2º andar, Rua Prates, 165, Bom Retiro, São Paulo-SP 
no horário das 10:00 as 14:00 horas, para a entrega do Curriculum vitae com os devidos 
comprovantes, conforme consta no Anexo II (originais em papel timbrado e cópias simples de cada 
documento) 
5.2.3. A Entrevista e Dinâmica serão realizadas no Auditório – 2º andar - Centro de Referência de 
Álcool, Tabaco e outras Drogas situado na Rua Prates, 165 – Bom Retiro – SP, na data prevista para 
28/11/2017, horário 10:00 horas.Os candidatos deverão comparecer ao local com antecedência 
mínima de 15(quinze) minutos do horário estabelecido para o seu inicio, não sendo admitido 
retardatário, sob pretexto algum, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 
da publicação.
5.2.4. O candidato deverá apresentar um dos documentos previstos no subitem 5.1.6.
5.2.5. Será excluído do processo o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
5.2.5.1. Chegar após o horário estabelecido para a Entrevista e Dinâmica;



5.2.5.2. Apresentar-se para a Entrevista e Dinâmica, em outro local que não o previsto no Edital;
5.2.5.3. Não comparecer a Entrevista e Dinâmica, seja qual for o motivo alegado;
5.2.5.4. Não apresentar um dos documentos de identificação original, nos termos deste Edital, para 
a realização da Entrevista e Dinâmica;
5.2.5.5. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
5.2.5.6. Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da Análise de Curriculum vitae, Entrevista e Dinâmica.

VI – DA PONTUAÇÃO, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO.

6.1. Primeira Fase - Prova Objetiva
6.1.1. Serão considerados habilitados para a Segunda fase do Processo, os candidatos que obtiverem 
pontuação igual ou superior a 50 pontos na prova escrita, do total de 100 pontos na prova objetiva 
não excedendo 5 vezes o número de vagas oferecidas por Programa. 
6.2. Segunda Fase - Análise de Curriculum vitae, Entrevista e Dinâmica;
6.2.2. Ao Curriculum vitae poderá ser atribuído até no máximo 30 (trinta) pontos de acordo com os 
critérios do Anexo II;
6.2.3. A Entrevista e Dinâmica visa avaliar a desenvoltura, objetividade, postura, fluência verbal, 
conhecimento e expectativas profissionais e outros critérios específicos das respectivas Bancas 
Examinadoras de cada Programa, na escala de 0 (zero) a 70 (setenta) pontos;
6.2.4. A nota da segunda fase – será a somatória de pontos da Análise do Curriculum vitae, 
Entrevista e Dinâmica totalizando 100,00 pontos; 
6.2.5. A nota final será determinada pela média aritmética da nota obtida na primeira fase e a nota 
obtida pela soma dos pontos da segunda fase.
6.3. A não apresentação do Curriculum vitae implicará em não pontuação.
6.4. Em caso de igualdade na pontuação final, terá preferência para efeito de classificação, 
sucessivamente, o candidato:
6.4.1. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 10.741/03, 
entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
6.4.2. que obtiver maior pontuação na prova objetiva;
6.4.3. que obtiver maior pontuação na segunda fase; 
6.4.4. for mais idoso dentre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
6.5. Os candidatos deverão, a partir de 05/12/2017 consultar o Edital de Resultado da Segunda Fase 
- Análise Curriculum vitae, Entrevista e Dinâmica no DOE/SP ou lista afixada na unidade ,Centro 
de Referência de Álcool, Tabaco e outros Drogas, Rua Prates, 165 – Bom Retiro – SP, 2º andar – 
Recursos Humanos, no qual constará apenas a classificação dos candidatos.
7.5.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação.

VII - DOS RECURSOS

7.1. Da Primeira fase – Prova Objetiva
7.1.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 
divulgação ou do fato que lhe deu origem;
7.1.2. Não serão aceitos recursos interpostos entregues fora dos prazos estipulados neste Edital.
7.1.3. O recurso deverá ser entregue, pessoalmente, no CRATOD, Rua Prates, 165, 2º andar, Bom 
Retiro, São Paulo/SP, nos dias 17 e 20.11.2017 das 10 às 14h, em 2 (duas) vias de igual teor 
(original e cópia), devidamente fundamentado e contendo: nome, nº de inscrição, número do 
documento de identidade, nome do programa, endereço completo, nº de telefone(s) e e-mail de 
contato, questionamento, embasamento, local, data e assinatura conforme o Anexo III;
7.1.4. No caso de provimento ao recurso interposto será divulgada até 22/11/2017, na Instituição 
CRATOD, situado a Rua Prates,165 CEP 01121-000 – Bom Retiro – São Paulo – SP , no DOE-SP e 



lista afixada na Instituição; 
7.1.5. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação 
superior ou inferior ou ainda ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima 
exigida para habilitação.
7.1.6. Se, da avaliação de recurso, resultar em anulação de questão, a pontuação correspondente será 
creditada a todos os candidatos presentes na prova objetiva, independentemente de terem recorrido. 
7.1.7. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital. 
7.1.8. Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e do 
resultado definitivo da prova objetiva.
7.1.9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas das provas. 
7.2. Da Segunda Fase – Análise Curriculum vitae, Entrevista e Dinâmica.
7.2.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 
divulgação ou do fato que lhe deu origem, devendo, para tanto, o candidato deverá preencher o 
Anexo IV ;
7.2.2. Não serão aceitos recursos interpostos entregues fora dos prazos estipulados neste Edital;
7.2.3. O recurso deverá ser entregue pessoalmente no CRATOD, situado a Rua Prates,165 CEP 
01121-000 – Bom Retiro – São Paulo – SP, nos dias 01 e 04/12/2017 das 10 às 14h , em 2 (duas) 
vias de igual teor (original e cópia), devidamente fundamentado e contendo: nome, nº de inscrição, 
número do documento de identidade, nome do programa, endereço completo, nº de telefone(s) e e-
mail de contato, questionamento, embasamento, local, data e assinatura conforme o Anexo III;
7.2.4. A resposta ao recurso da Segunda Fase – Curriculum vitae, Entrevista e Dinâmica, será 
divulgada até 05/12/2017, na Instituição CRATOD, situado a Rua Prates,165 CEP 01121-000 – 
Bom Retiro – São Paulo – SP , no DOE-SP e lista afixada na Instituição; 
7.2.5. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação 
superior ou inferior ou ainda ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima 
exigida para habilitação;
7.2.7. Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso e recurso de recurso.

IX – DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA

8.1. O candidato deverá a partir de 07/12/2017, consultar o Edital - Resultado Final e Convocação 
para Matrícula, publicada no DOE-SP ou lista afixada na Instituição CRATOD, situado a Rua 
Prates,165 CEP 01121-000 – Bom Retiro – São Paulo – SP , no qual constará a classificação final 
dos candidatos e as respectivas datas e local para matrícula. É de inteira responsabilidade do 
candidato o acompanhamento da publicação, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.
8.2. A matrícula está prevista para os dias 06/02/2018 a 08/02/2018 no Núcleo de Recursos 
Humanos do CRATOD, Rua Prates, 165, Bom Retiro, São Paulo/SP. O candidato deverá estar 
atento quanto à convocação para a matrícula; uma vez perdido o prazo/data será excluído 
tacitamente do Processo Seletivo.
8.3. No ato da matrícula, o candidato aprovado/convocado deverá entregar:
8.3.1. 1 (uma) foto 3x4 recente;
8.3.2. 1 (uma) cópia simples e legível do respectivo Conselho Regional de São Paulo ou, conforme 
o caso, registro na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo (OAB-SP);
8.3.3. Cédula de identidade (RG);
8.3.4. Carteira de vacinação atualizada com esquema de vacinação: dupla adulto, hepatite B, tríplice 
viral e varicela;
8.3.5. Diploma ou declaração de conclusão de curso de ensino superior em instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação;
8.3.6. Número do NIT (Número de Identificação do Trabalhador), como contribuinte individual, ou 



do PIS (Programa de Integração Social) ou do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público);
8.3.7. Comprovante de residência atual; 
8.3.8. 01 (uma) cópia do CPF próprio regularizado original (somente será aceito o cartão definitivo 
emitido pela Receita Federal e ativo, não sendo aceito o número do CPF impresso em outros 
documentos); 
8.3.9. Comprovante de alistamento militar, se sexo masculino;
8.3.10. Título de eleitor com o comprovante da última votação.
8.4. A não entrega dos documentos, na data fixada, eliminará o candidato do Processo Seletivo, não 
podendo matricular-se no Programa, ficando anulados todos os atos decorrentes da inscrição.
8.5. Na hipótese de restarem vagas, serão feitas novas convocações para o seu preenchimento, 
seguindo a classificação dos candidatos. 
8.5.1. As convocações em segunda chamada serão feitas, sucessivamente, por e-mail ou telefone, a 
partir de 19/02/2018. 
8.5.2. Os candidatos excedentes, em rigorosa ordem de classificação, poderão ser convocados, para 
substituir desistentes, até 28 de março de 2018.
8.5.3. Decorrida essa data, não haverá substituição de candidatos desistentes, ficando 
automaticamente cessada a validade deste Processo Seletivo.

X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Haverá exclusão sumária do candidato, quando:
9.1.1. For constatada inexatidão de qualquer informação fornecida pelo candidato durante o 
Processo Seletivo;
9.1.2. Houver a ausência do candidato em qualquer uma das fases do Processo Seletivo para o 
Programa de Aprimoramento, qualquer que seja a alegação;
9.1.3. Não comparecer na data de convocação para efetuar a matrícula..
9.2. Não serão fornecidos atestados ou certificados relativos à classificação ou pontuação. 
9.3. A validade do Processo Seletivo se esgotará em 29 de março de 2018.
9.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será publicada em 
Edital no DOE-SP, e afixada na Instituição, razão pela qual os candidatos deverão acompanhar 
sistematicamente esses meios de comunicação, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.
9.5. O CRATOD se exime das despesas decorrentes de viagens e estadias dos candidatos para 
comparecimento em quaisquer das fases deste Processo Seletivo.
9.6. O CRATOD não se responsabiliza pela desclassificação do candidato decorrente de:
9.6.1. Perdas de prazo; 
9.6.2. Endereço não atualizado, de difícil acesso e/ ou de terceiros;
9.6.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas;
9.6.4. Correspondência recebida por terceiros;
9.6.5. Objetos esquecidos e/ou danificados nos locais das provas.
9.7. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília.
9.8. Os casos não previstos neste Edital serão julgados pela Coordenação do Processo Seletivo do 
CRATOD – Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas.

São Paulo, 11 de outubro de 2017

Responsável da Coordenação 
Fabiano Alves Siqueira 



ANEXO I
PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMS DE APRIMORAMENTO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS – CRATOD

Programa Oferecido para todas as áreas

Técnicas de abordagem grupal
Acolhimento
Conceito de Dependência Química
Síndrome de Dependência do Álcool e Outras Drogas
Síndrome de Abstinência 
Recaída e Reinstalação do Padrão de Consumo
Estruturação de Programas de Tratamentos da Dependência Química
Legislações
Redução de Danos
Psicopatologia
Matriciamento
Clínica Ampliada e Projeto terapêutico Singular
Territorialização
Intersetorialidade 
Reabilitação Psicossocial e Economia Solidária
RAPS – Rede de Atenção Psicossocial

BIBLIOGRAFIA DA PROVA PARA TODAS AS ÁREAS:

Edwards, Griffith, O Tratamento do Alcoolismo, Porto Alegre – Artmed, 3ª edição.
Usuários de Substâncias Psicoativas: Abordagem, diagnóstico e tratamento, 2.ª edição, 2003. 
Disponível em: 
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/substancias_psicoativas_2.pdf
Acolhimento. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_praticas_producao_saude.pdf
Lei Orgânica da Saúde 8080/90. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
Portaria GM/MS 816 de 30 de abril de 2002. Disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2002/Gm/GM-816.htm
Portaria GM/MS nº336, de 19 de fevereiro de 2002. Disponível em:
http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/39_Portaria_336_de_19_02_2002.pdf
Decreto nº46.860, de 25 de junho de 2002. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/cratod-
centro-de-referencia-de-alcool-tabaco-e-outras-drogas/institucional/decreto-de-criacao
Portaria n.º 130, de 26 de janeiro de 2012
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0130_26_01_2012.html
Política Nacional de Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pns_alcool_drogas.pdf
Portaria n.º 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que institui a RAPS. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html



Nome Completo do Programa – Nutrição
Nome Completo do Supervisor Titular – Martha Cristina Pompeu
Duração do Programa – 01 ano

1º PARTE: Descrição do Programa

Objetivo do Curso e Aspectos relevantes do Programa:

Capacitar o profissional nutricionista a atuar na área de dependência química.

Objetivos específicos: 

- Aperfeiçoar o profissional nutricionista a identificar as alterações e os riscos nutricionais, 
metabólicas e orgânicas decorrentes do uso do álcool, tabaco e outras drogas. Intervir por meio de 
condutas nutricionais específicas baseados em conhecimentos de nutrição básica e de dietoterapia , 
levando-se em consideração as mais variadas condições sócio-econômicas dos pacientes, a presença 
ou não de patologias associadas e as interações medicamentosas.
- Aprimorar o atendimento, orientação e aconselhamento nutricional individual, em grupo e 
familiar;
- Compreender a dependência química (álcool, tabaco e outras drogas) na sua dimensão 
biopsicossocial;
- Identificar e analisar os métodos de triagem nutricional e/ou avaliação nutricional mais adequados 
para indivíduos com dependência química;
- Reconhecer a importância do atendimento multiprofissional no tratamento da dependência 
química.
- Adquirir conhecimentos suficientes para discutir casos com equipes multiprofissionais na área de 
dependência química;
- Desenvolver estudos de casos;
- Desenvolver estudos e pesquisas na área de alimentação e nutrição relacionadas com dependência 
química;
- Participar e contribuir com conhecimentos da área de nutrição em grupos, programas, projetos, 
oficinas e atividades terapêuticas direcionadas para dependentes químicos;
- Preparar folhetos de orientação alimentar para os dependentes químicos;
- Elaborar manuais de alimentação e nutrição;
- Planejar, implantar e executar programas e ações de educação alimentar;
- Participar de eventos voltados à promoção da saúde e qualidade de vida;
- Colaborar na formação de outros profissionais da área de saúde;
- Valorizar a postura ética relativa aos pacientes, demais profissionais e à instituição; 

2º PARTE: Conteúdo Programático e Bibliografia para Prova

Mecanismo de ação do álcool, tabaco e outras drogas;
Doenças causadas pelo uso do álcool, tabaco e outras drogas;
Saúde Pública;
Nutrição e Drogas;
Educação Nutricional;
Dietoterapia ;

Bibliografia para a Prova : Específica da Área de Nutrição



Cuppari, L. Nutrição: Nutrição Clínica do Adulto. Barueri, SP: Manole, 2005 – (Guias de medicina 
ambulatorial e hospitalar – Unifesp/editor Nestor Schor).
Reis, N.T.; Rodrigues, C.S.C. Nutrição Clínica: Alcoolismo. Rio de Janeiro: Rubio, 2003.
Kachani, Adriana Trejger; Cordas, Taki Athanassios. Nutrição em Psiquiatria. Porto Alegre, Artmed, 
2010.
Silva, Sandra Maria Chemin Seabra, Mura, Joana D’Arc Pereira. Tratado de alimentação, nutrição e 
dietoterapia. 2ª Edição – São Paulo: Roca, 2010. 
Guimarães, Andréa Fraga e Galisa, Mônica Santiago. Cálculos Nutricionais: Conceitos e Aplicações 
Práticas, 2008 – São Paulo – M.Books do Brasil Editora Ltda.
Rossi, L.; Caruso, L.: Galante, A.P. Avaliação Nutricional: Novas Perspectivas. São Paulo – Rocca/ 
Centro Universitário São Camilo, 2008.
Código de Ética do Nutricionista – Resolução CFN nº 334/2004. 



Nome Completo do Programa: Psicologia
Nome Completo do Supervisor Titular: Ana Lucia Karasin
Duração do Programa – 01 ano

1º PARTE: Descrição do Programa

Objetivo: 
Capacitar os profissionais para o diagnóstico, tratamento e prevenção dos transtornos psíquicos que 
envolvem o uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas.
Objetivos específicos: 
Compreender a dependência química em sua dimensão biopsicossocial
Utilizar instrumentais específicos para diagnóstico e avaliação psicológica dos pacientes
Desenvolver habilidades em práticas terapêuticas grupais 
Participação em equipes multiprofissionais nas práticas de acolhimento, acompanhamento, 
discussões e manejo de casos
Adquirir conhecimentos técnico-teóricos para atuação profissional, reflexão crítica e produção de 
monografia científica. 

2º PARTE: Conteúdo Programático e Bibliografia para Prova
Psicologia – Técnicas e abordagens relacionadas à dependência química
Psicoterapia Breve
Psicoterapia de Grupo, individual e familiar.
Atendimento a populações específicas: adolescentes 
Gerenciamento de caso: Profissional de Referência e Projeto Terapêutico Singular
Bibliografia Específica da Área de Psicologia
Fiorini, Héctor Juan, teoria e Técnicas de Psicoterapias – Editora Martins Fontes, 1ª Edição 2004.
Guirado, Marlene. Psicologia institucional. 
Código de Ética Profissional do Psicólogo. Resolução CFP nº 10/05
Fundamentos Básicos das Grupoterapias, Zimerman D, Artimed, 2000.
O Processo Saúde-Doença e a Dependência Química: Interface e Evolução
http://w.scielo.br/pdf/ptp/v25n2.pdf
Psicodiagnóstico V- Jurema Alcides Cunha – 5ª Ed. – Artmed, 2003.



Nome Completo do Programa: Serviço Social
Nome Completo do Supervisor Titular: Raquel Cleide da Mota Carvalho 
Duração do Programa – 01 ano

1º PARTE: Descrição do Programa
Objetivo: 
Capacitar os profissionais de Serviço Social sobre as formas de intervenção, prevenção e tratamento 
dos transtornos relacionados ao uso, abuso e Dependência de substâncias psicoativas, bem como de 
outros transtornos mentais, conforme as normatizações e diretrizes básicas do SUS (Sistema Único 
de Saúde), e da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial).
Objetivos específicos: 
Sensibilizar e capacitar o profissional de Serviço Social sobre as abordagens e manejos com os 
usuários em sofrimento psíquico, considerando sua singularidade; 
Promover o conhecimento sobre a temática de álcool e outras drogas à partir de recursos teóricos e 
práticos;
Promover o conhecimento sobre a prática de Redução de Danos.
Qualificar os profissionais para o atendimento interdisciplinar;
Aprimorar o atendimento, orientação e aconselhamento profissional individual, familiar e em 
grupo;
Promover e Desenvolver estudos de caso;
Estimular a participação dos profissionais nos espaços de discussão em rede sobre a temática de 
álcool e outras drogas, fortalecendo a RAPS.
Promover visitas institucionais a serviços e recursos da rede socioassistencial;
Capacitar os profissionais sobre as Legislações e Portarias dos SUS (Sistema Único de Saúde);
Capacitar os profissionais sobre as Políticas Públicas no âmbito do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social) e do Programa Nacional de Direitos Humanos; 

2º PARTE: Conteúdo Programático e Bibliografia para Prova
Legislações e Portarias dos SUS (Sistema Único de Saúde);
Legislações específicas;
Políticas Públicas;
SUAS – Sistema Único de Assistência Social;
Programa Nacional de Direitos Humanos;
Atendimento Interdisciplinar e Multiprofissional;
Grupos e oficinas terapêuticas; 
Projeto Terapêutico Singular
Intersetorialidade no território

Bibliografia Específica da Área de Serviço Social:
LEI nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
LEI nº 12.435, de 6 de Julho de 2011 (Altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm
SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Disponível em:
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas
Código de Ética do(a) Assistente Social. Disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf
Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
Atendimento Interdisciplinar. Disponível em:
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?
id_conteudo=11418&rastro=TRATAMENTO%2FModelos/Abordagem+Interdisciplinar



Nome Completo do Programa: Reabilitação Física em Dependência Química 
Nome Completo do Supervisor Titular: Marcos de Santana Tamura 
Duração do Programa – 01 ano

1º PARTE: Descrição do Programa
Objetivo:
Capacitar os profissionais de Educação Física para o tratamento, prevenção, transtornos e doenças 
adquiridas decorrentes do uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas de acordo com as diretrizes 
básicas do SUS.
Objetivos específicos:
Aperfeiçoar o profissional na identificação dos fatores de risco e proteção durante o tratamento, 
alterações físicas, fisiológicas, emocionais e cognitivas decorrentes do uso e abuso do álcool, tabaco 
e outras drogas.
Aprimorar sua intervenção por meio de condutas profissionais específicas baseadas na capacitação 
oferecida durante o Aprimoramento, de acordo com as diretrizes básicas do SUS.
Compreender a dependência e as necessidades do paciente a partir da abordagem, atendimento, 
acolhimento e conduta individual e/ou em grupo.
Conhecer e se apropriar do atendimento multiprofissional, interprofissional e projeto terapêutico 
singular (PTS).
Desenvolver estudos e discussões de caso junto a equipe multiprofissional.
Elaborar, planejar e executar oficinas terapêuticas específicas da área.

2º PARTE : Conteúdo Programático e Bibliografia para Prova
Mecanismo de ação do álcool, tabaco e outras drogas.
Doenças adquiridas pelo uso e/ou abuso do álcool, tabaco e outras drogas.
Transtornos psicológicos primários relacionados à dependência química.
Comorbidades associadas à dependência química.
Saúde Pública.
Educação Nutricional.
Atendimento Multiprofissional.
Grupos e oficinas terapêuticas.
Educação Física: Saúde & Atividade Física.
Jogos Cooperativos.
Atividades Desportivas.

Bibliografia Específica da Área de Reabilitação Física:
Fisiologia do Exercício; nutrição, energia e desempenho humano.
Autores: Willian D. Mc Ardle; Frank I. Katch e Victor L. Katach.
Jogos Cooperativos: se o importante é competir, o fundamental é cooperar.
Autor: Fábio Otuzi Brotto
Jogos Cooperativos: O Jogo e o Esporte como um Exercício de Convivência.
Autor: Fábio Otuzi Brotto



ANEXO II

PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - 2018

MODELO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO Curriculum vitae

Nome completo: Número de inscrição:
Data de Nascimento: Número do documento:
Endereço completo:
Telefone(s): E-mail: 
Graduação em: Ano início: Ano conclusão:
Instituição de Ensino:
Pontuação Máxima
1. Estágios extracurriculares relacionados à área que se candidata (com declaração emitida pela 
instituição em papel timbrado)
(3,00 pontos para cada estágio – máximo de 03 estágios – carga horária mínima por estágio = 120 
horas) 9,00
2. Participação em Pesquisa concluída (com declaração emitida pela instituição ou pelo pesquisador 
responsável em papel timbrado) ou publicações relacionadas a projetos de pesquisa, documentados 
pelo contrato de bolsa de iniciação científica (3,00 pontos para cada trabalho – máximo de 02 
trabalhos) 6,00
3. Cursos extracurriculares, ligados à área de formação.
(com certificado emitido pela instituição em papel timbrado)
(1,5 pontos para cada curso – máximo de 05 cursos – carga horária mínima por curso = 30 horas) 
7,50
4. Participação em Congressos, Seminários, Encontros e outros Eventos, todos da Área de 
Formação.
(com certificado emitido pela instituição, em papel timbrado, promotora do evento)
(1,5 pontos para cada evento – máximo de 05 eventos) 7,50
Total: 30,00

Local e Data 
Assinatura: _______________________________________

Observação: O Curriculum vitae deverá ser entregue pessoalmente nos dias 23 e 24/11/2017 ao 
Núcleo de Recursos Humanos do CRATOD, 2º andar, Rua Prates, 165, Bom Retiro, São Paulo-SP 
no horário das 10:00 as 14:00 horas, com os documentos originais acompanhados de cópias simples 
(para aferição dos examinadores), dentro de um envelope contendo a seguinte especificação: 
Programa de Aprimoramento Profissional do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras 
Drogas – 2018, com nome do programa e do candidato.



ANEXO III
PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS – CRATOD 2018

MODELO DE RECURSO

Nome completo: 

Nº de inscrição:

Número de documento:

Nome do Programa:

Endereço Completo: 

Telefone(s):

E-mail:

Questionamento: 

Embasamento: 

Local e Data:

Assinatura:


