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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP 

GERÊNCIA DE INGRESSO – AHM 

CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2017 PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE 
ANALISTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO SOCIAL, 
ASSISTENTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

E AGENTE DE APOIO – APOIO ADMINISTRATIVO 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 2 

 
A Autarquia Hospitalar Municipal - AHM, por meio do presente edital e em atendimento a determinação do Egrégio 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo faz saber que, RETIFICA o Edital do Concurso Público nº 03/2017, publicado 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 17 de outubro de 2017, conforme especificado abaixo: 
 
1) Item 1.2.3, do Capítulo I, leia como segue e não como constou: 
1.2.3. Dos cargos reservados às pessoas com deficiência, para efeito do disposto no item 1.2.2, quando a aplicação do 
percentual resultar número fracionado, a fração será arredondada para 1 (um) cargo, se igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos). 
1.2.3.1. Dos cargos reservados aos negros, negras ou afrodescendentes, para efeito do disposto no item 1.2.2, quando 
constatado o fracionamento da quantidade de vagas reservadas, dar-se-á a sua majoração para o número inteiro 
subsequente. 
 
2) Da duração das provas objetivas e tempo de permanência mínima, constantes nos itens 8.17 e 8.18, do Capítulo 
VIII, leia como segue e não como constou: 
8.17. A totalidade das Provas Objetivas terá a duração de 4h (quatro horas). 
8.18. Por razão de segurança, o candidato poderá deixar a sala de aplicação das provas somente após decorrido o tempo 
mínimo de 2h (duas horas) de início, mediante a entrega obrigatória da Folha de Respostas e do Caderno de Questões, 
devidamente preenchidos e assinados, ao fiscal de sala. 
 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Retificação. 
Permanecem inalterados os demais itens do referido edital. 
 

 
São Paulo, 30 de novembro de 2017. 

 

 


