
PREFEITURA DE GUARULHOS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

                           EDITAL DE  PRORROGAÇÃO D AS INSCRIÇÕES Nº 01/2014-SAM01 
 
 

 
                                  A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA  do Concurso Público para a função 
de  Médico(a) nas especialidades de ACUPUNTURISTA, ANESTESISTA, CARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO 
GERAL, CIRURGIÃO PEDIATRA, CLÍNICO GERAL, CLÍNICO G ERAL INTENSIVISTA, 
ENDOCRINOLOGISTA,  FISIATRA, GASTROENTEROLOGISTA, G ASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA,  
GERIATRA, GINECOLOGISTA, HOMEOPATA, INFECTOLOGISTA,  NEUROLOGISTA, NEUROPEDIATRA, 
ORTOPEDISTA, PEDIATRA, PEDIATRA INTENSIVISTA, PSIQU IATRA, PSIQUIATRA PEDIATRA,  
RADIOLOGISTA, REUMATOLOGISTA, SOCORRISTA CLÍNICO GE RAL, SOCORRISTA ORTOP EDISTA, 
SOCORRISTA  PEDIATRA, SOCORRISTA PSIQUIATRA e  ULTR ASSONOGRAFISTA,  aberto pelo Edital 
07/2014 – SAM01, no uso de suas atribuições legais, 
                                 Considerando a necessidade da Administração em prover as referidas vagas, bem como 
dar maiores oportunidades aos candidatos, 
 

TORNA PUBLICO 
 

 
                                 1 – As inscrições do Concurso Público aberto  pelo Edital nº 07/2014- SAM01, de acordo 
com o que estabelece o item 2.5.1 e 2.5.2 ficam prorrogadas até o dia 16/04/2014 e os boletos terão 
vencimento para o dia 17/04/2014 . 
 
                             2 – Retifica os seguintes itens do Edital de Abertura nº 07/2014 SAM01: 

2.5. As inscrições ficarão abertas através da Internet , de acordo com o item 2.6 deste Capítulo, no período de 
10 de março até 16 de abril de 2014.  

2.6. Para inscrever-se via Internet , o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ibamsp
concursos.org.br das 9 horas do dia 10/03 às 23h59min do dia 16/04/2 014, através dos links correlatos ao 
concurso público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

2.6.3. O boleto bancário com vencimento em 17 de abril de 2014 , disponível no endereço eletrônico 
www.ibamsp-concursos.org.br deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão 
do preenchimento do formulário de solicitação de inscrição on-line. 

2.6.4. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79,00  até o vencimento do boleto: 
17/04/2014. (Atenção para o horário bancário)  

2.14. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, ainda que tenha realizado sua 
inscrição pela internet, deverá solicitá-la, por escrito, conforme modelo constante do Anexo V  deste Edital e 
enviar por meio de SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento de 
Concursos CEP: 04626-970, REF. GUARULHOS – CONCURSO PÚBLICO 07/2014, no mesmo período 
destinado às inscrições (do dia 10/03 a 16/04/2014), IMPRETERIVELMENTE .  

2.27. As pessoas com deficiência, que necessitarem de condições especiais para a realização das provas, 
deverão requerê-las por escrito conforme modelo constante do Anexo V  deste Edital e enviar por meio de 
SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento de Concursos CEP: 
04626-970, REF. GUARULHOS – CONCURSO PÚBLICO 07/2014 no mesmo período destinado às inscrições 
(do dia 10/03 a 16/04/2014), IMPRETERIVELMENTE .  

2.28. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha 
de inscrição/formulário de inscrição via Internet e, no período das inscrições (10/03 a 16/04) e enviar por meio 
de SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento de Concursos 
CEP: 04626-970, REF. GUARULHOS – CONCURSO PÚBLICO 07/2014 no mesmo período destinado às 
inscrições (do dia 10/03 a 16/04/2014), IMPRETERIVELMENTE .  

4.2. A aplicação das provas objetivas está prevista para  o dia 18 de maio de 2014  e serão realizadas na 
cidade de Guarulhos-SP .  

  



 
1 – As inscrições do Concurso Público aberto  pelo Edital nº 07/2014 SAM01, de acordo com o que estabelece o item 2.5.1 
e 2.5.2 ficam prorrogadas até o dia 16/04/2014 e os boletos  terão vencimento para o dia 17/04/2014 . 
 
 
2 – Retifica os seguintes itens do Edital de Abertura nº 07/2014 SAM01: 
 

2.5. As inscrições ficarão abertas através da Internet , de acordo com o item 2.6 deste Capítulo, no período de 10 de 
março até 16 de abril de 2014.  

2.6. Para inscrever-se via Internet , o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br das 9 
horas do dia 10/03 às 23h59min do dia 16/04/2014 , através dos links correlatos ao concurso público e efetuar sua 
inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

2.6.3. O boleto bancário com vencimento em 17 de abril de 2014 , disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-
concursos.org.br deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento do 
formulário de solicitação de inscrição on-line. 

2.6.4. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79,00 até o vencimento do boleto: 17 /04/2014. (Atenção 
para o horário bancário)  

2.14. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, ainda que tenha realizado sua inscrição 
pela internet, deverá solicitá-la, por escrito, conforme modelo constante do Anexo V  deste Edital e enviar por meio de 
SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento de Concursos CEP: 04626-970, 
REF. GUARULHOS – CONCURSO PÚBLICO 07/2014, no mesmo período destinado às inscrições (do dia 10/03 a 
16/04/2014), IMPRETERIVELMENTE.  

2.27. As pessoas com deficiência, que necessitarem de condições especiais para a realização das provas, deverão 
requerê-las por escrito conforme modelo constante do Anexo V  deste Edital e enviar por meio de SEDEX, endereçado à 
Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento de Concursos CEP: 04626-970, REF. GUARULHOS – 
CONCURSO PÚBLICO 07/2014 no mesmo período destinado às inscrições (do dia 10/03 a 16/04/2014), 
IMPRETERIVELMENTE.  

2.28. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha de 
inscrição/formulário de inscrição via Internet e, no período das inscrições (10/03 a 16/04) e enviar por meio de SEDEX, 
endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento de Concursos CEP: 04626-970, REF. 
GUARULHOS – CONCURSO PÚBLICO 07/2014 no mesmo período destinado às inscrições (do dia 10/03 a 16/04/2014), 
IMPRETERIVELMENTE.  

4.2. A aplicação das provas objetivas está prevista para  o dia 18 de maio de 2014 e serão realizadas na 
cidade de Guarulhos-SP .  

 

5.2. Serão considerados como títulos apenas os relacionados na tabela constante do item 5.18, limitada à pontuação total 
da prova de títulos ao valor máximo estabelecido na referida Tabela de Títulos, desde que relacionados com a função 
pretendida e obtidos até a data de encerramento das inscrições (16/04/2014). 

5.13. São considerados Títulos: 

(Tabela) 
 

OBS.: A apresentação do título de Doutorado exclui, automaticamente, a pontuação do título de Mestrado.  
Só serão aceitos os Títulos obtidos até o último dia de inscrição 16/04/2014. 

 
 
 
 
 
 

Guarulhos, 10 de abril de 2014. 
 
 

                                                              ROSELENE DE LOURDES MENDES 
Presidente da Comissão 

 


