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RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, no Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos da 

Constituição Federal e considerando a publicação do Decreto Municipal nº 8.106/2021, resolve RETIFICAR o Edital de abertura do Concurso 

Público Edital nº 01/2020, conforme segue: 

 

NO CAPÍTULOS 3. DAS INSCRIÇÕES 

 
Leia-se como segue e não como constou: 
3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 24 de fevereiro de 2020 
e encerrando-se no dia 20 de março de 2020, reabrindo no dia 8 de março de 2021 e encerrando no dia 2 de abril de 2021, observado o 
horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para Inscrição, deste Edital. 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento 
para o dia 5 de abril de 2021, primeiro dia útil subsequente após a data de encerramento do período de inscrição. Em caso de feriado ou evento 
que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
3.12. A partir do dia 9 de abril de 2021, o candidato deverá conferir nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br, fspss.org.br e 
www.saosebastiao.sp.gov.br se os dados da inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pela RBO Assessoria 
Pública e Projetos Municipais Ltda., ou seja, se a inscrição está confirmada. 
 

Leia-se como segue e não como constou: 
3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de 9 de abril de 2021, acessar os endereços 
eletrônicos www.rboconcursos.com.br, fspss.org.br e www.saosebastiao.sp.gov.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada. 
 

 

NO CAPÍTULO 6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 

 

Leia-se como segue e não como constou: 
6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de São Sebastião/SP, na data prevista de 25 de abril de 2021, de acordo com a divisão dos 
períodos estabelecidos no item 6.1.1 deste capítulo, em locais e horários a serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação 
para as Provas Objetivas a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal (acesso pelo site www.saosebastiao.sp.gov.br) e divulgado através 
da Internet no endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br, fspss.org.br e www.saosebastiao.sp.gov.br, observado o horário oficial de 
Brasília/DF. 
 

Leia-se como segue e não como constou: 
6.1.3. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do candidato. O candidato deverá, a partir do dia 16 de abril 

de 2021, informar-se, pela internet, nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br, fspss.org.br e www.saosebastiao.sp.gov.br, em 

que local e horário irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de 

prova. 

 

Leia-se como segue e não como constou, incluindo a alínea “d”: 
6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de: 
a) Comprovante de inscrição (boleto bancário correspondente à inscrição, com o respectivo comprovante de pagamento); 
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria 
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como 
documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ, CRM etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia. 
d) Máscara de proteção (medida de proteção para evitar a infecção do novo coronavírus (COVID-19)). 

 

Leia-se como segue e não como constou: 
6.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: documentos eletrônicos (digitais), certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis 
e/ou danificados. 
 
Inclui-se: 
6.8.3.3. Entrar ou permanecer no local de exame sem utilizar a máscara de proteção. 
 

Leia-se como segue e não como constou: 
6.8.5. O descumprimento dos itens 6.8.3.1, 6.8.3.2 6.8.3.3 e 6.8.4 implicará na eliminação do candidato.  
 

 

 

No mais, excluem-se os cargos abaixo Concurso Público nº 01/2020 para a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS: 

 

CARGOS EXCLUÍDOS 

Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo 
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CARGOS EXCLUÍDOS 

Médico Especialista Geriatra 20 horas 

Médico Especialista Infectologista 20 horas 

Médico Especialista Neurologista 20 horas 

Médico Especialista Psiquiatra 20 horas 

Médico Especialista Radiologista/ Ultrassonografista 20 horas 

Médico Especialista Reumatologista 20 horas 

Médico Especialista Urologista 20 horas 

Motorista 

Nutricionista 

Psicólogo 

Técnico em Enfermagem 

Técnico em Farmácia 

Técnico em Segurança do Trabalho 

Terapeuta Ocupacional 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº01/2020 do Concurso Público para a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 

 

DA POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 

 
Os candidatos aos cargos abaixo poderão solicitar o cancelamento de sua inscrição e a devolução do valor pago à referida taxa, de acordo com 
as instruções de seus respectivos grupos, conforme segue:  
 

GRUPO 1 

Agente Comunitário de Saúde (todas as áreas de abrangência) 
Assistente Social 
Auxiliar Administrativo (Região Costa Norte e Central) 
Auxiliar Administrativo (Região Costa Sul) 
Auxiliar de Enfermagem (Região Costa Sul) 
Auxiliar de Saúde Bucal (Região Costa Sul) 
Contador 
Enfermeiro 
Farmacêutico 
Médico Clínico Geral/Generalista 20 horas 
Médico Clínico Geral/Generalista 40 horas 
Médico Especialista Ginecologista 20 horas 
Médico Especialista Pediatra 20 horas 
Odontólogo 
Recepcionista (Região Costa Norte e Central) 
Recepcionista (Região Costa Sul) 

 

GRUPO 2 

Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Médico Especialista Geriatra 20 horas 
Médico Especialista Infectologista 20 horas 
Médico Especialista Neurologista 20 horas 
Médico Especialista Psiquiatra 20 horas 
Médico Especialista Radiologista/ Ultrassonografista 20 horas 
Médico Especialista Reumatologista 20 horas 
Médico Especialista Urologista 20 horas 
Motorista 
Nutricionista 
Psicólogo 
Técnico em Enfermagem 
Técnico em Farmácia 
Técnico em Segurança do Trabalho 
Terapeuta Ocupacional 

 
 
PARA CANDIDATOS DO GRUPO 1: 

Para solicitar o cancelamento da inscrição e o respectivo reembolso do valor da taxa de inscrição paga, o candidato cujo cargo consta no GRUPO 

1 acima, deverá preencher todos os campos do formulário “Solicitação de cancelamento e reembolso”, disponível no endereço eletrônico 

www.concursosrbo.com.br, imprimi-lo e enviá-lo digitalizado, juntamente com o boleto bancário referente à inscrição e o respectivo 

comprovante de pagamento, para o endereço eletrônico reembolso@rboconcursos.com.br, impreterivelmente, até o dia 12 de março de 2021.  

 

A relação de candidatos que solicitaram o cancelamento da inscrição e reembolso de taxa aos cargos do GRUPO 1 será divulgada em 26 de 

março de 2021, nos endereços eletrônicos www.concursosrbo.com.br, fspss.org.br e www.saosebastiao.sp.gov.br.  
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Os valores pagos pelos candidatos que tenham solicitado reembolso, a título de taxa de inscrição, serão devolvidos pela RBO Concursos no 

período de 29 de março a 1 de abril de 2021, por meio de depósito em conta bancária indicada pelo candidato, de titularidade do próprio candidato 

ou de terceiro. Para a devolução do valor da taxa de inscrição o candidato não poderá indicar conta-salário ou qualquer outra conta que não aceite 

depósitos de terceiros. 

 

Não serão aceitos formulários de solicitação de cancelamento da inscrição e reembolso de taxa que estejam ilegíveis, incompletos, com 

informações incorretas ou que não contenham a assinatura do candidato. 

 

 
PARA CANDIDATOS DO GRUPO 2: 

Para solicitar o cancelamento da inscrição e o respectivo reembolso do valor da taxa de inscrição paga, o candidato cujo cargo consta no GRUPO 

2 acima, deverá preencher todos os campos do formulário “Solicitação de cancelamento e reembolso”, disponível no endereço eletrônico 

www.concursosrbo.com.br, imprimi-lo e enviá-lo digitalizado, juntamente com o boleto bancário referente à inscrição e o respectivo 

comprovante de pagamento, para o endereço eletrônico reembolso@rboconcursos.com.br, impreterivelmente, até o dia 26 de março de 2021.  

 

A relação de candidatos que solicitaram o cancelamento da inscrição e reembolso de taxa aos cargos do GRUPO 2 será divulgada em 9 de abril 

de 2021, nos endereços eletrônicos www.concursosrbo.com.br, fspss.org.br e www.saosebastiao.sp.gov.br.  

 

Os valores pagos pelos candidatos que tenham solicitado reembolso, a título de taxa de inscrição, serão devolvidos pela RBO Concursos no 

período de 12 a 16 de abril de 2021, por meio de depósito em conta bancária indicada pelo candidato, de titularidade do próprio candidato ou de 

terceiro. Para a devolução do valor da taxa de inscrição o candidato não poderá indicar conta-salário ou qualquer outra conta que não aceite 

depósitos de terceiros. 

 

Não serão aceitos formulários de solicitação de cancelamento da inscrição e reembolso de taxa que estejam ilegíveis, incompletos, com 

informações incorretas ou que não contenham a assinatura do candidato. 

 

 

ATENÇÃO: Os candidatos que efetuaram o pagamento da inscrição para os cargos excluídos (GRUPO 2) deste Concurso Público nº 

01/2020, e que não solicitarem o reembolso da taxa de inscrição nos termos aqui estabelecidos, estarão automaticamente inscritos no 

Concurso Público nº 01/2021 para a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, que abrangerá os respectivos cargos. 

 

 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

São Sebastião, 3 de março de 2020. 
 

CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO - FSPSS 

 
 
 


