
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES-SP 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ 

 

 

Processo Seletivo para preenchimento de vagas dos Cursos de Especialização em Vigilância 
Laboratorial em Saúde Pública do Instituto Adolfo Lutz – 2020. 

 
Edital nº 043/2019 -  Convocação para segunda fase – Análise de Curriculum vitae e 

Entrevista  

 

O INSTITUTO ADOLFO LUTZ, como Unidade Didática do Centro Formador de Recursos 

Humanos para o SUS/SP "Dr. Antônio Guilherme de Souza", para o Processo Seletivo para o 

preenchimento de vagas do Curso de Especialização em “Vigilância Laboratorial em Saúde 

Pública”, reconhecido como Especialização pelo Parecer 382/17 do Conselho Estadual de 

Educação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - CEE/SEE/SP, a serem oferecidas 

em 2019, torna público a Convocação para a Segunda Fase - Análise de Curriculum vitae e 

Entrevista  abaixo mencionadas: 

 

I – Escolha da área de concentração específica: 

 

1.1 Os candidatos habilitados na Primeira-Fase Prova Escrita deverão acessar o site 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao no período de 03 a 06/01/2020 para 

preencher o formulário de inscrição para a segunda fase, onde irão optar pela área de 

concentração específica e anexar seu currículo em PDF. 

 

II – Análise do Curriculum e Entrevista: 

A – Vigilância Epidemiológica - IAL Central em São Paulo  

B – Vigilância Sanitária - IAL Central em São Paulo 

 

Dia: 08/01/2020 

Horário: 09:00 

Local: INSTITUTO ADOLFO LUTZ - Av. Dr. Arnaldo, 355 – CEP 01246-000 – São Paulo – SP - 

Prédio Central – 2º andar -  Anfiteatro “Augusto D’Escragnole Taunay”.  

 

 

III – Análise do Curriculum e Entrevista: 

A – Vigilância Epidemiológica - nos Centros de Laboratórios  Regionais, nos endereços abaixo. 

B – Vigilância Sanitária - nos Centros de Laboratórios  Regionais nos endereços abaixo. 

Dia: 08/01/2020 

Horário: 09:00 

 

 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao


                                    Endereços dos Centros de Laboratórios Regionais 

 

 

 

UNIDADES ENDEREÇO DDD TELEFONE 

ARAÇATUBA 
Rua Minas Gerais, 135 - Vila Mendonca 

CEP 16015-160 
18   3623-4784 

BAURU 
Rua Rubens Arruda, Quadra 6 

Altos da Cidade - CEP 17015–110 

14 

(FAX) 

3223-1175 

3223-1002 

CAMPINAS 
Rua São Carlos, 720 Vila Industrial  

CEP 13035-420 

19 

(FAX) 

3272-7977 

3273-1698 

MARÍLIA 
Rua Lima e Costa, 1630 - Alto Cafezal 

CEP 17506-210 

14 

(FAX) 

3433-1488 

3433-6550 

PRESIDENTE 

PRUDENTE 

Av. Cel José S Marcondes, 2357 

Jd. Paulistano - CEP 19013-050 

18 

(FAX) 

3221-1449 

3221-5814 

3221-1888 

SANTO ANDRÉ 
Rua Ramiro Colleone, 240 - Vila Dora 

CEP 09040-160 

11 

(FAX) 

4990-1267 

4990-2351 

SANTOS 
Rua Silva Jardim, 90 - Vila Nova 

CEP 11015-020 

13 

(Tel/Fax) 

3232-5112 

3232-5345 

3232-6126 

SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO 

Rua Alberto Suffredini, 2325 

Jd. Maceno  - CEP 15060-020 

17 

(FAX) 

3224-2602 

3224-1423 

 
 

3.1 O candidato deverá neste dia, entregar à banca examinadora os respectivos comprovantes 

do currículo (originais em papel timbrado e cópias simples de cada documento). 

3.2 Os comprovantes do Curriculum vitae – cópia e originais, deverão ser entregues no dia da 

entrevista. Informações que constarem do currículo e não forem comprovadas com seus 

respectivos documentos não serão pontuadas. 

3.3 O candidato deverá chegar aos locais da prova munido dos respectivos documentos 

(certificados e declarações) conforme constante no anexo III, com antecedência mínima de 

30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos 

retardatários, sob pretexto algum; 

3.4 Será excluído do processo o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste 

Edital: 

3.4.1 Chegar após o horário estabelecido para Análise de Curriculum vitae e Entrevista; 

3.4.2 Apresentar-se para a Análise de Curriculum vitae e Entrevista em outro local que não o 

previsto no Edital; 

3.4.3 Não comparecer a Análise de Curriculum vitae e Entrevista, seja qual for o motivo alegado; 



3.4.4 Não apresentar um dos documentos de identificação original, nos termos deste Edital, para 

a realização da Análise de Curriculum vitae e Entrevista; 

 3.4.5  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

3.4.6  Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 

aplicação da Análise de Curriculum vitae e Entrevista. 

3.4.7  Não entregar o Curriculum vitae. 

IV – DA PONTUAÇÃO, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO. 

4.1. Segunda Fase - Análise de Curriculum vitae e Entrevista 

4.2.   Ao Curriculum vitae será atribuído o valor máximo de 50 (cinquenta) pontos, de acordo 

com os critérios do Anexo III; 

4.3.    À entrevista poderá ser atribuído no máximo 50 (cinquenta) pontos;  

4.4    A pontuação final será determinada pela média aritmética da pontuação obtida na primeira 

fase e a pontuação obtida na somatória das notas da segunda fase, totalizando máximo de 

100 (cem) pontos. 

 

4.5. A não apresentação do Curriculum vitae implicará em não pontuação e na exclusão do    

Processo seletivo, independente da pontuação obtida na prova da primeira fase e/ou na 

segunda fase;  

4.6   Em caso de igualdade na pontuação final, terá preferência para efeito de classificação, 

sucessivamente, o candidato: 

4.6.1  com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 10.741/03, 

entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

4.6.2  que obtiver maior pontuação na prova escrita; 

4.6.3  que obtiver maior pontuação na entrevista;  

4.6.4  que obtiver maior pontuação no Curriculum vitae; 

4.6.5  for mais idoso dentre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

V- Dos Resultados da Segunda Fase – Análise do Curriculum Vitae e Entrevista: 

5.1. Os candidatos deverão, a partir de 15/01/2020 acessar o site 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao ou a publicação no DOE-SP, para 

consultar o Edital de Resultado do Curriculum Vitae e Entrevista. 

5.2   É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação. 

 

VI - DOS RECURSOS 

 

6.1. Segunda Fase - Análise de Curriculum vitae e Entrevista 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao


6.2.    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; 

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

6.4.   O recurso deverá ser enviado para o e-mail selecaorh@ial.sp.gov.br no período de 15 e 

16/01/2020 das 8h00 às 15h00, em arquivo PDF, devidamente fundamentado e 

contendo: nome, número do documento de identidade, nome do Curso, endereço completo, 

nº de telefone(s) e e-mail de contato, questionamento, embasamento, local, data e 

assinatura conforme o Anexo IV; 

6.5. A resposta ao recurso da Segunda Fase será divulgada até 21/01/2020 no site 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao; 

6.6  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá,    

eventualmente, alterar a pontuação/classificação inicial obtida pelo candidato para uma 

pontuação/classificação superior ou inferior ou ainda ocorrer a desclassificação do candidato 

que não obtiver nota mínima exigida para habilitação; 

6.7.   Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso. 

 

VII – Resultado Final e Convocação para Matrícula 

 

7.1.  O candidato deverá a partir de 21/01/2020, consultar o Edital - Resultado Final e 

Convocação para Matrícula publicado no DOE-SP, ou acessar o site 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao, no qual constará a classificação final dos 

candidatos e as respectivas datas e locais para matrícula. É de inteira responsabilidade do 

candidato o acompanhamento da publicação, não podendo ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento. 

7.2.  Documentação e demais informações referentes à Matrícula sairá no Edital de Convocação 

para matrícula. 

 

 

São Paulo, 19 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

Cristiane Bonaldi Cano Sanches                 Luciana de M. B. Barroso 

Responsável da Coordenação                     Diretor Técnico I – NSDRH 

 

 

 

Silene Sales Silva Santana 

Diretor Técnico II – CRH 

 

 

 

 

 

mailto:selecaorh@ial.sp.gov.br
http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao
http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao


ANEXO III 

 

PROCESSO SELETIVO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  

EM VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA – 2020 

 

 

MODELO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO Curriculum vitae 

 

Nome completo:     

Data de Nascimento:    Número do RG: 

Endereço completo: 

Telefone(s):     E-mail:     

Graduação em:    Ano início:  Ano conclusão: 

Instituição de Ensino: 

 

 Pontuação 

Máxima 

1. Estágios extracurriculares ou Monitoria, relacionados à área que se 

candidata (Epidemiológica ou Sanitária).  

Comprovação: declaração/certificado emitidos pela instituição em papel 

timbrado 

OBS.: Estágios curriculares obrigatórios não serão pontuados. 

(3,0 pontos para cada estágio – máximo de 04 estágios – carga horária 

mínima por estágio = 60 horas) 

12,0 

2. Participação em Pesquisa. Serão considerados participação em projetos 

de pesquisa ou projetos de iniciação científica  

Comprovação: declaração emitida pela instituição ou pelo pesquisador 

responsável em papel timbrado ou termo de outorga da bolsa do órgão de 

fomento  

(4,0 pontos para cada comprovação – máximo de 02) 

8,0 

3. Cursos extracurriculares, relacionados à área que se candidata 

(Epidemiológica ou Sanitária).  

Comprovação: declaração/certificado emitidos pela instituição em papel 

timbrado 

 (1,0 pontos para cada curso – máximo de 20 cursos – carga horária 

mínima por curso = 4 horas) 

20,0 

4. Participação em Congressos, Seminários, Palestras, Encontros e 

outros Eventos, na área de formação. 

Comprovação: declaração/certificado emitidos pela instituição em papel 

timbrado 

     (1,0 pontos para cada evento – máximo de 10 eventos) 

10,0 

Total: 50,00 

 

Local e Data    

 

Assinatura: _______________________________________ 

 

Observações:  

 O candidato deverá apresentar os documentos comprobatórios originais pessoalmente para 

aferição dos examinadores e posterior devolução ao candidato.  

 Levar dentro do envelope cópia simples dos respectivos documentos. Identificar o envelope 

com as com as seguintes especificações: Processo Seletivo para Curso de Especialização 

em VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA do INSTITUTO ADOLFO LUTZ – 

2020, contendo o nome do candidato.  

 Os documentos originais e o envelope com as cópias, devidamente identificado, deverão ser 

apresentados no dia da entrevista e análise de currículo. 

 



ANEXO IV 

 

 

PROCESSO SELETIVO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

EM VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA  

INSTITUTO ADOLFO LUTZ – 2020 

 

MODELO DE RECURSO PARA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE  

 

 

 

 

Nome completo:    

 

Nº de inscrição: 

 

Número de RG:  

 

Nome do Curso:  

 

Endereço Completo:  

 

Telefone(s): 

 

E-mail: 

 

Questionamento:  

 

 

 

 

 

 

 

Embasamento: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

Local e Data: 

 

 

 

 

Assinatura 

 


