
COMUNICADO 
 
Prorrogação das inscrições para o Processo Seletivo para preenchimento de vagas do 
Programa de Aprimoramento Profissional do Instituto de Saúde – IS/SES/SP na Área de 
Saúde Coletiva e na Área de Avaliação de Tecnologia de Saúde – Exercício 2017. 
O Instituto de Saúde torna público que as inscrições para o Processo Seletivo para 
preenchimento de vagas do Programa de Aprimoramento Profissional do Instituto de 
Saúde – IS-SES/SP, ficam prorrogadas até o dia 28 de dezembro de 2016, considerando 
os termos do edital, publicado em 15 de outubro de 2016 na Seção I  páginas 102 a 
104, e considerando a prorrogação altera-se as seguintes datas:  
 
O Processo Seletivo constará de duas fases: 
Primeira Fase - Prova Escrita, de natureza dissertativa 
Segunda Fase – Análise do Curriculum Vitae (com Entrevista) 
 
DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
Primeira Fase - Prova Escrita 
Tem data de realização prevista para 05/01/2017 - Horário 10h00 – Local a ser 
divulgado no site www.isaude.sp.gov.br a partir de 29/12/2016. 
A prova terá duração improrrogável de 3 horas; 
O Resultado da Prova Escrita de Natureza Dissertativa - estará disponível, no site 
www.isaude.sp.gov.br e no Instituto de Saúde, sito Rua Santo Antônio, 590 – Térreo - 
Bela Vista – CEP 01314-000 – São Paulo/SP, a partir do dia 23/01/2017. 
Segunda Fase – análise do Curriculum vitae (com Entrevista) 
O candidato deverá, a partir de 31/01/2017 consultar no site do Instituto de Saúde – 

www.isaude.sp.gov.br ou na lista afixada no Instituto de Saúde, sito Rua Santo 

Antônio, 590 – Térreo - Bela Vista – CEP 01314-000 – São Paulo/SP, a Convocação para 

a Segunda Fase - Análise de Curriculum Vitae (com Entrevista), não podendo ser 

alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

A Análise do Curriculum Vitae (com Entrevista) será realizada na cidade de São 

Paulo/SP, no período previsto de 06 e 07/02/2017, no Instituto de Saúde, sito Rua 

Santo Antônio, 590 – 5º andar – Bela Vista – CEP 01314-000 – São Paulo/SP, a partir 

das 09h00, conforme lista divulgada no site www.isaude.sp.gov.br 

 

DA PONTUAÇÃO, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 

Os candidatos deverão, a partir de 15/02/2017 consultar o Resultado da Segunda Fase 

- Análise Curriculum Vitae (com Entrevista) no site www.isaude.sp.gov.br ou lista 

afixada na Instituição: Instituto de Saúde, sito, Rua Santo Antônio, 590 – Térreo – Bela 

Vista – CEP 01314-000 – São Paulo/SP, no qual constará apenas a classificação dos 

candidatos. 

 

DOS RECURSOS 

O recurso da primeira fase deverá ser entregue pessoalmente ou por portador, no 
Instituto de Saúde, sito à Rua Santo Antônio, 590 – 5º andar – Bela Vista – São 
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Paulo/SP, nos dias 24 e 26/01/2017 das 10h00 as 13h00 (para a Instituição), 
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 IV; 
Da Segunda Fase –análise do Curriculum vitae (com Entrevista) 

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 ; 
Não serão aceitos recursos interpostos entregues fora dos prazos estipulados neste 

Edital; 

O recurso deverá ser entregue pessoalmente, no Instituto de Saúde, sito Rua Santo 
António, 590 – 5º andar – Bela Vista – CEP 01314-000 – São Paulo/SP, nos dias 14 e 
15/02/2017 das 10h00 às 13h00, 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 IV; 
A resposta ao recurso da Segunda Fase – Curriculum Vitae (com Entrevista), será 
divulgada até 17/02/2017, no site www.isaude.sp.gov.br e no Instituto de Saúde, sito 
Rua Santo Antônio, 590 – 5º andar – Bela Vista – CEP 01314-000 – São Paulo/SP; 
 
DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA 
O candidato deverá, a partir de 20/02/2017, consultar o Edital - Resultado Final e 
Convocação para Matrícula, publicado no DOE-SP, no site www.isaude.sp.gov.br ou a 
lista afixada no Instituto de Saúde, sito Rua Santo António, 590 – Térreo – Bela Vista – 
CEP 01314-000 – 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. 
A matrícula está prevista para o dia 21 e 22/02/2017, no Instituto de Saúde, sito Rua 
Santo António, 590 – 5º andar – Bela Vista – CEP 01314-000 – São Paulo/SP, as 10h00. 
O candidato deverá estar atento quanto à convocação para a matrícula; uma vez 
perdido o prazo/data será excluído tacitamente do Processo Seletivo. 
As convocações em segunda chamada serão feitas, sucessivamente, exclusivamente, 
por telefone ou e-mail do candidato, a partir do dia 23/02/2017. 
Ficam mantidas as demais condições e regras do Edital publicado em 15 de outubro de 
2016. 
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