SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO
DETERMINADO
Edital nº 001/2016 - ERRATA
A São Paulo Transporte S.A- SPTrans, informa algumas correções no Edital
001/2016 publicado em 16.06.2016:
. ITEM 3: a data correta do período de inscrições é de 16.06.2016 a
20.06.2016, e não como grafado originalmente.
. ITEM 1.6: as (20) vinte horas semanais poderão ser realizadas de segunda a
sexta feira das 7às 11h, das 8 às 12, das 12 às 16 ou das 7 às 16 h, de
acordo com a necessidade da área.
. ITEM 1.8: 6 meses de experiência comprovada como Médico
. ITEM 1.9: Descrição das atividades
.Avaliar, clinicamente, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças
– CID e Portaria Intersecretarial SMT/SMS 001/11, usuários especiais,
cadastrados para obtenção do benefício de gratuidade no sistema de
transporte coletivo municipal e intermunicipal, por meio do bilhete único
especial, deferindo ou indeferindo a concessão do benefício.
. Realizar auditorias médicas emitindo pareceres, visando o deferimento ou
indeferimento da concessão do benefício de gratuidade aos passageiros
especiais;
. Realizar palestras educativas orientando os usuários em procedimentos que
necessitem de conhecimentos nos assuntos relacionados a medicina;
. Executar demais atividades correlatas ao cargo.
. ITEM 2
. Se estrangeiro(a), comprovando a situação regular e permanente no território
nacional, nas condições exigidas pela legislação federal pertinente,

Os demais tópicos deste item permanecem inalterados.
. ITEM 5-Tabela de Títulos
Títulos

Valor atribuído

Pontuação máxima

Curso de
5 pontos a cada 30
capacitação em
horas, limitados a 10
Auditoria Médica de, cursos.
no mínimo, 30 (trinta)
horas, realizados à
partir de 2006.

50 pontos

Residência Médica
em Ortopedia,
Psiquiatria, Clínica
médica, Fisiatria ou
Oftalmologia
concluída até
31/07/2010.

250 pontos

500 pontos

Residência Médica
nas demais áreas

125 pontos

250 pontos

Pós graduação Latu
Senso

100 pontos

200 pontos

São Paulo, 16 de junho de 2016.

