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COMUNICADO CRH Nº 004, DE 01 / 03 / 2021 

 

A Coordenadoria de Recursos Humanos - CRH, da Secretaria de Estado da Saúde, COMUNICA aos 

servidores pertencentes à categoria de ENGENHEIRO (Especialidade: CIVIL) a disponibilidade de 

vagas para atuar na COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO – CGA, da Administração 

Superior da Secretaria e Sede, desta Pasta, conforme especificações abaixo. 

 

INSTITUIÇÃO/ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO – CGA 

LOCAL DE TRABALHO: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – Cerqueira César – São Paulo/SP – 

Próximo à estação Clínicas do Metrô. 

 

REQUISITOS: ser integrante do quadro da Secretaria de Estado da Saúde, Efetivo ou Lei 500/74, COM 

EXCEÇÃO dos profissionais admitidos nos termos da Lei Complementar 1.093/2009 (Contrato por 

Tempo Determinado – CTD). 

 

PERFIL NECESSÁRIO: 

- Disponibilidade para efetuar viagens de acordo com as necessidades da CGA/GTE, na Região da 

Grande São Paulo e cidades do Interior do Estado. 

- Possuir habilidade em informática - Pacote Office (Word e Excel), AutoCAD 
 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 
- Fiscalização junto aos contratos de manutenção predial das Unidades Hospitalares, com relação às 

manutenções preventivas / corretivas; 

- Efetuar visitas técnicas às Unidades Hospitalares, elaborando perícias, avaliações e orçamentos; 

- Efetuar mensalmente medições dos contratos de manutenção/obras, em conjunto com o Núcleo 

Administrativo do setor; 

- Efetuar o gerenciamento dos contratos de manutenção, utilizando sistema de gerenciamento 

informatizado do setor, para análise e conferência de relatórios, laudos técnicos, planilhas; 

- Coordenar e supervisionar equipes de trabalho; 

- Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; 

- Fiscalizar obras e serviços técnicos. 
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Os interessados deverão encaminhar o CURRÍCULO, conforme modelo disponibilizado no link abaixo, 

para o endereço eletrônico crhselecao@saude.sp.gov.br. 

 

Os interessados serão contatados e convocados para entrevista pela CGA, por e-mail e/ou telefone, 

conforme informado no currículo. 

 

O servidor selecionado será afastado e/ou concomitantemente transferido da unidade de origem 

para a Coordenadoria Geral de Administração, desde que haja autorização por parte da unidade em 

que estiver lotado, e perceberá os vencimentos inerentes à classe de Engenheiro correspondente à 

tabela de vencimentos do referido cargo. 

 

Eventuais dúvidas inerentes à inscrição poderão ser dirimidas pelo telefone (11) 3066-8170. 

 

Documentos para download: 

 

- Comunicado CRH nº 004/2021, publicado no D.O.E. de 03/03/2021 

 

- Modelo de CURRÍCULO 
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