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        PREFEITURA DE GUARULHOS 
               SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERN IZAÇÃO 

             DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

                

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 03/2012-SAM01 

 

                                                           A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA  dos Concursos 
Públicos abertos pelos Editais nºs. 08 e 09/2011-SAM01, para as funções de AGENTE DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE-AJUDANTE DE NECRÓPSIA, ESPECIALIS TA EM SAUDE-
FISIOTERAPEUTA, ESPECIALISTA EM SAUDE- FONOAUDIÓLOG O(A), ESPECIALISTA EM 
SAUDE – PSICÓLOGO(A), FARMACEUTICO(A),  MEDICO nas especialidades de 
CARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO PEDIATRA, CLÍNICO GERAL, E NDOSCOPISTA,  FISIATRA, 
GERIATRA, INFECTOLOGISTA PEDIATRA, NEUROLOGISTA, NE UROCIRURGIÃO, 
OTORRINOLARINGOLOGISTA, PEDIATRA, PEDIATRA INTENSIV ISTA, PNEUMOLOGISTA, 
RADIOLOGISTA, REUMATOLOGISTA, REUMATOLOGISTA PEDIAT RA,  SOCORRISTA 
CLÍNICO GERAL, SOCORRISTA ORTOPEDISTA, SOCORRISTA P EDIATRA, SOCORRISTA 
PSIQUIATRA, DO ADOLESCENTE, MEDICO DE FAMÍLIA, PRAT ICO(A) EM FARMÁCIA,  
BIÓLOGO(A)III, MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) III, PSICÓL OGO(A) III e SOCIÓLOGO(A) III ,    no 
uso de suas atribuições legais e considerando o capítulo 1 dos Editais de Abertura, 

 

TORNA PÚBLICO 
 

                      1 – INCLUI nos  Editais de Abertura nºs 08 e 09/2011-SAM01, publicados  no    Diário 
Oficial do  Município nos dias 29/12/2011, 03, 06 e 10/01/2012,  os itens abaixo: 

 
 
 
 
 
Edital de 
Abertura nº 
08/2011-SAM01 
 

1.9.  O Auxílio-Transporte, em conformidade com o Decreto Municipal nº29086, de 22 
de julho de 2011, será fornecido aos servidores residentes a mais de mil metros do 
local de trabalho e que tenham a necessidade de utilização do transporte público para o 
deslocamento de sua residência ao trabalho e para o retorno ao final da jornada.  O 
benefício será fornecido também para os residentes em municípios limítrofes a 
Guarulhos e para os municípios integrantes da região metropolitana de São Paulo.  
1.10. O Auxílio Alimentação será fornecido mediante solicitação do servidor, respeitado 
o prazo necessário para a operacionalização do pedido e por caracterizar-se como 
benefício utilizado para a alimentação diária do servidor não será fornecido para 
períodos retroativos a data da concessão. Em agosto de 2011 o Auxílio Alimentação 
concedido aos servidores da Prefeitura tem o valor mensal de R$286,00 (duzentos e 
oitenta e seis) reais, sendo descontado do servidor um percentual de acordo com a 
faixa salarial em que se insere. 

 
 
 
 
 
Edital de 
Abertura nº 
09/2011-SAM01 
 

1.6.  O Auxílio-Transporte, em conformidade com o Decreto Municipal nº29086, de 22 
de julho de 2011, será fornecido aos servidores residentes a mais de mil metros do 
local de trabalho e que tenham a necessidade de utilização do transporte público para o 
deslocamento de sua residência ao trabalho e para o retorno ao final da jornada.  O 
benefício será fornecido também para os residentes em municípios limítrofes a 
Guarulhos e para os municípios integrantes da região metropolitana de São Paulo.  
1.7. O Auxílio Alimentação será fornecido mediante solicitação do servidor, respeitado 
o prazo necessário para a operacionalização do pedido e por caracterizar-se como 
benefício utilizado para a alimentação diária do servidor não será fornecido para 
períodos retroativos a data da concessão. Em agosto de 2011 o Auxílio Alimentação 
concedido aos servidores da Prefeitura tem o valor mensal de R$286,00 (duzentos e 
oitenta e seis) reais, sendo descontado do servidor um percentual de acordo com a 
faixa salarial em que se insere. 

 
 

                                             Guarulhos, 12 de janeiro de 2012. 
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                                          ROSELENE DE LOURDES MENDES 
                                        Presidente d a Comissão 

 
 
 
 

 


