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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE / GERÊNCIA DE ENSINO 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 02/2020, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 
NOTIFICAÇÃO – CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO NA AFERIÇÃO PRESENCIAL 

DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS 
 
1 Em conformidade com o art. 17 do Decreto Municipal nº 57.557, de 21 de dezembro de 2016, notificamos os 
candidatos relacionados no item 3 a seguir e que concorrem às vagas específicas para negros, negras ou 
afrodescendentes; para comparecimento pessoal visando à aferição presencial da fenotipia. 
 

2 A sessão presencial de aferição fenotípica acontecerá na próxima 2ª feira, dia 15 de fevereiro de 2021, na Escola 
Municipal de Saúde, localizada na Rua Gomes de Carvalho, 250 - Vila Olímpia - São Paulo – SP - CEP 04547-001 
(Estação de Metrô mais próxima: Estação Eucalipto – Linha Lilás / Estação CTPM mais próxima: Vila Olímpia – Linha 9: 
Esmeralda / Ônibus: Corredor Santo Amaro –Parada Eucaliptos). 
 

3 Os candidatos a seguir relacionados estão convocados para o comparecimento na aferição presencial das 
características fenotípicas, conforme horários definidos para cada TURMA indicada a seguir: 
 

3.1 TURMA 1:  
- Chegada/credenciamento: a partir das 9h30 (nove horas e trinta minutos); 
- Fechamento dos portões: às 9h45 (nove horas e quarenta e cinco minutos); e 
- Inicio do procedimento de aferição: 10h (dez horas). 
- Candidatos convocados: 276100659, ALINE PEREIRA DE MENEZES; 276101147, DÉBORA NUNES DOS SANTOS; 
276100277, DOMINIQUE COSTA MARTINS PEREIRA; 276100379, FERNANDA BERTONI; 276100205, JULIA SOUZA 
RIBEIRO DOS SANTOS; 276100131, KAMILA APARECIDA DE SOUSA; 276100293, MARIA ROGÉRIA BARBOSA DE SOUSA; 
276100047, MELISSA LEANDRO CELESTINO; 276100163, MURILO SILVA MACHADO; 276100022, NAIANE BÁRBARA 
MANOEL; 276100014, RENAN FERRARI RODRIGUES; 276100944, RUTH SOARES DOS SANTOS; 276100705, TALITA 
SOUZA ROCHA; 276100697, THAYNÁ CRISTHINA SOARES MARQUES; 276100522, VITOR VIEIRA DOS SANTOS. 
 

4 Na análise feita na sessão presencial de aferição fenotípica, poderá ser desconsiderado eventual documento 
apresentado pelo candidato que contenha indicação de raça ou cor, ainda que oficial, quando desconectado da 
fenotipia do declarante. 
 

5 O comparecimento pessoal do candidato convocado pela Comissão de Acompanhamento da Política Pública de 
Cotas (CAPPC) é obrigatório. O candidato que não comparecer ao local, na data e no horário previsto para a realização 
da sessão presencial de aferição fenotípica, conforme a convocação na presente notificação, será eliminado da 
seleção pública. 
 

6 Para o seu credenciamento na sessão presencial de aferição fenotípica, o candidato deverá apresentar 
documentação de identidade original válida com foto. 
 

7 Face ao quadro atual de pandemia (Covid-19), fazemos as seguintes considerações para a sessão presencial de 
aferição fenotípica: 
- usar máscara de proteção facial, opcionalmente acrescida de protetor facial (face shield), durante todo o período de 
permanência no local; 
- manter, nos corredores e escadas, o distanciamento social entre pessoas, conforme sinalizações visuais e orientação 
das equipes de atendimento; 
- levar recipiente de água em embalagem transparente para consumo próprio e evitar o uso de bebedouros; 
- levar álcool em gel para consumo pessoal, desde que acondicionado em embalagem de material transparente, 
incolor e sem rótulo. 
- quando solicitado, o candidato deverá retirar momentaneamente a máscara de proteção facial para que a Comissão 
de Acompanhamento da Política Pública de Cotas (CAPPC) possa realizar corretamente a sua identificação e a 
aferição fenotípica, bem como em eventuais situações necessárias a fiscalização. 

 
Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. 
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