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* 

:NO. HE 

:CARGOS 

DEMOHIIIAÇAO CO CARGO ' J . 
REF. 'PARTE 

:TABELA 

FORHA HE PROVIMENTO 

: rs 030 Classe I 
: P P - I I I 

: bilitaçao especifica. . , 

Categoria 1 3 - u : quadranente, exigida a habilitaçao especifica. ; 

Categoria 2 
S-12 ! quadra.ento,exigida a habilitaçao especifica, com no rçtao 3 anos', 

carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. ; . 

1 

1 Categoria 3 
ps-i3 : 

nquadrasento, exigida a habilitaçao especifica, com no mínimo 7 anos naj 

arreira ou 7 anos de efetivo exercício na profissão. ; 

Categoria 4 
P S - 1 4 . : 

nquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, co> DO .initaj 

anos na categoria. , 

1 

• ologo Classe II 
: P P - I I 

, Mediante concurso de acesso-de provas e títulos dentre integrantes dal 

,-arr.ira de Biologo, com 11 a n o s de efetivo exercício na profi, , 

sao,sendo,no .lniM.3 anos na carreira e titulo de e s p e c i a l u i f a o na , 

a r
,a d» atuaçao, reconhecido na for« da lei, ou créditos eu i,-, 

d« t>mv:o-ci-:ítifica ou *» atividades de e d u w o OHti.vjada 

zad-is ou referendadas pela PN3P, m área de atuação. ; 

; b) Media,"it« concurso publico de PCOM« OU de provas e titula, exigidos ! 

12 anos de efetivo ««releio na rrrfiuM e titulo de ^ « » 1 ) » . . ^ . ; 

na area de atuaçao, reconhecido n< for»a lei. ; 

i 

a- Categoria 1 
OPs-15 : Enquadramento,exigidos 1 1 ^ ^ 

do no »iniBO 3 anos na carreira de Bio.,^ -- t u - " ' 
inação na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou 

• „„ atividades tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao conti- ! 

; nuada realizadas ou referendadas pela PMSP, na area atuaçao. 

!b> Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercício na profissão-, 

1 e titulo de especializacao, na area de atuação, reconhecido na fwma • 

: da lei. ', 

1 
1 

1 

b- Categoria 2 
IflPS-li 

! Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe 11,1 

: com no mínimo 4 anos na classe II e Mestrado ou Doutorado na area de, 

; a t u a ç a o , reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades tec-
 ; 

! " nico-cientifica ou em atividades de educação continuada realizadas ou, 

; referendadas pela PMSP, na area de atuaçao. 

• 
! 

c- Categoria 3 
1BPS-17 

! Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no mi-

i nimo 5 anos na categoria e 2 anos de exercício de cargo de Chefia nu 

: Direção e» Un.idade.Medico-Assistencial e,.Mestrado_ ou Doutorado ou Li-

! vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 
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Quadro dòs Profissionais da Saúde 

Tabela A - Parts Permanente- Grupo 1. 

HO. DE 

CARGOS 

DDIOHIIMÇAO DO CARPO REF. PARTE I 

TABELA: 

TORNA DE PROVIMENTO 

Biomédico Classe I 

a- Categoria 1 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

d- Categoria 4' 

íiMedico Classe II 

O.PS-11 

HPS-12 

QF'S-13 

ÍJPS-14 

PF-IIIIHediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, igida a 

isbilitaçao especifica. 

nquadramento,exigida » habilitaçao especifica. 

nquadramento,exigida a habilitaçao especifica, com no mínimo 3 anos na 

arreira ou 3 anos de efetivo exercido na profissão. 

Enquadramento,exigida a habilitaçao especifica, com no mínimo 7 anos 

carreira ou 7 anos de efetivo exercício na profissão. 

Inquadraíento,dentre titulares de cargos da Categdria 3, com no tiinino 

anos na categoria. 

PP-III 

a- Categoria 1 IJPS-15 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

ttPS-16 

UPS-17 

a) Hediante concurso de acesso de provas e títulos dentre integrantes da 

carreira de Biomédico, coi 11 anos de efetivo exercício na profis-

são,sendo,no mini«o,3 anos na carreira e título de especializaçao na 

area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em ativida-

des tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao continuada reali-

zadas ou referendadas pela PHSP, na area de atuaíéo. 

b) Hediante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigido 

12 anos de efetivo exercício na profissão e titulo de especializacao 

na area de atuaçao, reconhecido na fdrma da lei. 

a) Enquadramento,exigidos 11 anos de efetivo exercício na profissão,sen 

dí) nO mínimo 3 inos na carreira de Biomédico e titulo de especia-

lizaçao na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou credito 

et atividades tecnico-cientifica ou e» atividades de educaçao conti-

nuada realizadas ou referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

b) Enquadramento, exigidos 12 anos de efétivo exercício na profissão 

e titulo de especializacao, na area de atuaçao; reconhecido na for»a 

da lei. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe II 

com no nínlno 4 anos na cliSse II e Hestrado ou Doutorado na area d 

atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades tec-

nico-cientifica ou em âtívídades de educaçao continuada realizadas o 

referendadas pela PHSP, na aréa de atuaçao. 

Enquadramento, dentre titulares de cârgos da Categoria 2, com no si 

nimo 5 anos na categoria e 2 anos de exercido de cargí de Chefia o 

Direção em Unidade fledico-ássistencial e Hestrado ou Doutorado ou Li 

vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forta da lei. 
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quadro dos Profissionais da Saúde . 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 1. 

:NO. D 

!CAR(SÜ 
DEIIOMIHAÇAO M CARCO : REF. 

I 
PARTE I FORMA DE PROVIHEIITO ! 

TABELA: I 

! 144 Cirurgião Déntista Classe I PP-II Hedíânte concurso publico de provas .ou de provas a títulos, exigida a .' 

habilitado especifica. ; 

a- Categoria 1 QPS-11 Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica. ; 

b- Categoria 2 QPS-12 Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, com no »íniio 3 anos ! 

na carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. ! 

c- Categoria 3 QPS-13 Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, CDB no mínimo 7 anos ! 

na carreira ou 7 anos de efetivo exercício na profissão. ,' 

d- Categoria 4 UPS-14 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no mínimo! 
4 anos na categoria. ; 

Cirurgião Dentista'" Classe II PP-II a) Hedianté concurso de acèsso de provas e titulos dentre integrantes da! 

carreira de Cirurgião Dentista, com 11 anos de efetivo exer- 1 

cicio na profissão,sendo,no minimo,3 anos na carreira e titulo de ! 

especializaçao na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou ! 

créditos ei atividades tecnico-cientifica ou eu atividades de educa-! 

çao continuada realizadas ou referendadas pela PHSP, na area de ! 

atuaçao. j 

>) Nediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigidos! 

12 anos de efetivo exercício ná profissão e titulo de especializacao,! 

na area de atuaçao, reconhecido na forna da lei. ! 

a- Categoria 1 OPS-15 a) Enquadramento,exigidos 11 anos de efetivo exercício na profissão,sen-! 

do no íinimb 3 anos na carreira de Cirurgião Dentista e ti-! 

tulo de especializaçao na area de atuaçao, reconhecido na forja da ! 

lei, ou créditos em atividades tecnico-cientifica ou eu atividades de! 

educaçao continuada realizadas ou referendadas pela PHSP, na area dè! 

atuaçao. ; 

') Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercício na profissão,! 

e titulo, de especializacao, na area de atuaçao, reconhecido na for«a ! 

da lei. . ; 

b- Categoria 2 QPS-16 Enquadraiento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe II, 

com no uinimo 4 anos na classe II e Mestrado ou Doutorado na area de! 

atuaçao, reconhecido na forma. da lei, ou créditos ei> atividades tec- ! 

nico-cientifica ou e» atividades de educaçao continuada realizadas ou! 

referendadas pela FHSP, na area de atuaçao. ! 

* 

c- Categoria 3 PS-17 Enquadramento, dentre titularás de cargos da Categoria 2, com no mi-! 

nimo 5 anos na categoria e 2 anos de exercício de cargo de Chefia ou! 

Direção em Unidade Hedico-Assistencial e Nestrado ou Doutorado ou Li-! 

vre Docência ná area de atuação, reconhecido na forma da lei. ! 
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Quadro dos,PrOfissionais da Saude 

Tabela Á - Pírté Pémanènté - GrUpq 1.; 

1 J. 

Mio. DE: • DEHOMIIIAÇAO DD CARGD 

: CARGOS: 

REF. PARTE ! FORNA DE PROVIHEHTO 

TABELA: 

: m Educador de Saúde Publica Classe I PP-IIIlHedianta concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigida a 

Ihabilitaçao especifica. 

a- Categoria 1 íPS-11 {Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica. 

b- Categoria 2 QPS-12 ! Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, com no mínimo 3 anos 

Ina carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. • 

c- Categoria 3 UPS-13 !Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, com no minimo 7 anos 
:na carreira ou 7 anos de efetivo exercido na profissão. 

"d- Categoria 'i' Q P S - M !Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no iinlmo 

14 anos ria categoria. 

Educador.de Saide Publica Ciasse II PP-IIIia) Mediante concurso de acèsso de provas e títulos dentre integrantes da 

1/ carreira de Educador de Saúde Publica, com 11 anos de efetivo exèr-

1 : cicio na profissão,sendo,no mínimo,3 anos na carreira e titulo de 

: especialização na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou 

: créditos em atividades tecnico-cientifica ou em atividades de educa-

1 çao continuada realizadas ou referendadas pela FMSF, na área de 

: atuaçao. 
» 

lb) Hediante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigidos 

1 12 anos de efetivo exercício na profissão e titulo de especializacao, 

: na area de atuaçao, reconhecido na fona da lei. 

a- Categoria 1 QPS-1-5 la) Enquadramento,exigidos 11 anos de efetivo exercício na profissão, sen-

i do no minimo 3 anos na carreira de Educador de Saúde Publica e ti-

1 tulo de especialização na area de atuaçao, reconhecido na forma da 

: lei, ou créditos em atividades tecnico-cientifica ou em atividades de 

i' educaçao continuada realizadas ou referendadas pela PHSF, na area de 

: atuaçao. 
i 

:b) Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercicio na profissão, 

! e titulo de especializacao, na area de atuaçao, reconhecido na-forma 

: da lei. 

b- Categoria 2 O.PS-16 : Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe II, 

: com no minimo 4 anOs na classe II e Mestrado ou Doutorado na area de 

! atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades tec-

: nico-cientifica ou eu atividades de educaçao continuada realizadas ou 

i referendadas pela PflSP, na area de atuaçao. 

» — -

c- Categoria 3 QPS-17 1 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no mi-

: nímo 5 anos na categoria e 2 anos de exercicio de cargo de Chefia ou 

: Direção em Unidade Hedico-Assistencial e (lastrado ou Doutorado ou Li-

: vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 
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ttuadro dos Profissionais da Saúde 

Tabela.fi - Parte Permanente - Grupo 1. 

lio. DE! ' DEIIOHIIIAÇÃO DD CARGO 

CARGOS: 

1 REf. IPARTE 1 rORHA DE PROVIMENTO 

;TABELA: 

* 
2(4?:Enfermeiro Classe I 

• 
; :PP-IIi:Hediante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigida a 

: lhabilitaçao especifica. 

1 a- Categoria 1 iUPS-ll : :Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica. 

- Categoria 2 

c- Categoria 3 

d- Categoria 4 

nfermeiro Classe II 

Categoria 1 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

S-12 

PS-13 

PS-14 

P-III 

HPS-15 

UPS-16 

qps-ir 

quadramento, exigida a habilitaçao especifica, com no mini*o 3 anos 

carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. 

nquadramento, exigida a habilitaçao especifica, co» no mínimo 7 anos 

a. carreira ou 7 anos de efetivo exerciçio na profissão. 

nquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no mínimo 

anos na categoria. 

) Hediante concurso de acesso de provas e títulos dentre integrantes da 

carreira de Enfermeiro, co» 11 anos de efetivo éxercicio na profis-

são,sendo,no minimo,3 anos na carreira e titulo de especializaçao na 

area de atuação, reconhecido na formé da lei, ou créditos em ativida-

des tecnico-dintificá ou ei atividades de educaçao continuada reali-

zadas ou referendadas pela PHSP, na area de atiiaçao. 

b) Hediante coiícurso publico de provas ou de provas é títulos, exiáidos 

12 anos de efetivo exercício na profissão e titulo de especializacao 

na area de atuaçao, reconhecido na fona da lei. 

a) Enquadramento,exigidos 11 anos de efetivo exercício na profissão,sen 

do no «iniifl 3 anos na carreira de Enfermeiro e titulo de especia-

lizaçao na area de atuaçãb, recbnheddo na fona da lei, ou credito 

em atividades tecnico-ciehtífiCá ou ei atividades de educaçao cbntí-

nuada realizadas ou referendadas Pela PHSP, na area de atuaçao. 

b) Enquadramento, éiigidos 12 anos de efetivo exercicííi ti profissão 

e titulo de especializacao, na area de atiiaçao, reconhecido na forma 

da lei. 

EhquádMento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe ti 

còm no mínimo 4 anos na classe II e Hestrado ou Doutorado na area 

atuaçao, reconhecido na fona da lei, ou créditos em atividades tec-

nico-cientifica ou et atividades de educaçao continuada realizadas 

referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, có» no * 

nito 5 anos na categoria e 2 anos de exercício de cargo de Chefia 

Direção em Unidade Hedico-Assistendal e Hestrado ou Doutorado ou L 

vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 
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quadro dos Profissionais da Saúde . 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 1. 
í 

:Mo- DE 

!CARGOS 

ariiaceutico Classe I 

Categoria 1 

Categoria 2 

Categoria 3 

Categoria 4 

maceutico Classe II 

DEHONItlAÇAO BO CAR60 F. 

-12 

-13 

S-14 

a- Categoria 1 

b- Categoria 

c- Categoria 3 

!PARTE I 

'.TABELA! 

-11 

PS-1 

QPS-

FORMA DE FROVIHEHTO 

niíÜêdiãntê"cõncurso Publico de provas ou de provas « titulo«, exigida a 

lhabilitaçao especifica. 

[Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, 
t 

!Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, co. no 

Ina carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. 

«ínifco 3 anos 

!Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica co» no tini.» 7 anos n 

Icarreira ou 7 anos de efetivo exercício nâ profissão. 

lEnquadramento, dentre titules de cargos da Categoria 3, co» no mini» 

14 anos na categoria. 

- m i a ) Hediante concurso de acesso de provas e titulos d e n t r e integrantes d 

! carreira de Farmacêutico, co» 11 anos de efetivo exercício na prof 

,sendo.no mínimo,3 anos na carreira e titulo de e s p e a a t a 

• area de átuaçao, reconhecido na forma da lei. ou credito» em ativ da 

! des tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao contihuada real 

! iadas ou referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

'b> hediante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigid 

i 1 2 a n o s d e efetivo exercício na profissão e titulo de especiahzaca 

! na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

la) Enquadraàento,exigidos 11 anos de efetivo exercício 
do no mínimo 3 anos na carreira de Farmacêutico e titulo de espeu 

lizaçao na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou credi 

atividades tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao conti 

! nuada realizadas ou referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

1

 Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercício na profiss 

e titulo de especializacao, na area de atuaçao, reconhecido na for 

da lei. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe 

co, no »initio 4 anos na classe II e «estrado ou Doutor do na are 

a u a ç a o reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades te 

fico cUnUfica ou em atividades de educaçao continuada realizadas 

referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

Enquadramento, dentre titularés de cargos da Categoria 2, com no 

nimo 5 anos na categoria e 2 anos de exerocio de cargo de Chef a 

Direção em Unidade Hedico-AssisUncial e Hestrado ou Doutorado ou 

vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

Ib) 
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iíiadro dos Profissionais da Saúde 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 1. 

!Ho. DE 

!CARGOS 

195 ioterapeúta Classe t 

Categoria 1 

- Categoria 2 

- Categoria 3 

- Categoria 4 

stoterapeuta Classe II 

DEHOHIIIAÇflO DO CARGO REF. TE 

ELA 

S-ll 

S-12 

S-13 

PS-14 

a- Categoria 1 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

P-II 

ttPS-1 

qps-i 

OFS-

•III 

FORMA DE PROVINEHTO 

diante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigida a ! 

bilitaçao especifica. 
I 

quadraiento, exigida a habilitaçao especifica. 

quadraménto, exigida a habilitação especifica, co» no «inimo 3 anos 1 

carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. ; 

quadraménto, exigida a habilitação especifica, co» no «linimo 7 anos ! 

carreira ou 7 anos de iíetivo exercicio na profissão. ; 

quadraménto, dentre titulares de cargos da Categoria 3, co* no minimoj 

anos na categoria. \ 

Mediante concurso de acesso de provas e títulos dentre integrantes da! 

carreira de Fisioterapeuta, co» 11 anos de efetivo exercício , 

ná profissão, sendo, no minimo, 3 anos na carreira e titulo de . 

especialiiaçao na area de atuaçao, reconhecido na forma da .lei, ou , 

créditos em atividades tecnico-cientifixa ou ei atividades di educa-, 

çao continuada realizadas ou referendadas pela FHSP
;
 na arei de . 

atuaçao. , 

) Hediante concurso publico de provas ou de F.-ovas e titules, exigidosj 
12 anos de efetivo exercicio na profissão e titulo de especialiacan,. 

-na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. ; 

) Enquadramento, exigidos 11 anos de efetivo exercicio na p r o f i r W 

sendo no »inimo 3 anos na carreira de Fisioterapeuta e ti- , 

talo de especialiiaçao na área de atuaçao, reconhecido na forma os . 

l»i, ou .-reditos ei atividades tecnico-cientifica ou em atividades de, 

educaçao continuada realizadas ou referendadas-P*1H PH3P, na -irea 

atuaçao. ' - . 

b) Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercicio na profisr.ao,j 

e titulo de especializacao, na area de atuaçao, reconhecido na forma , 

da l»i. | 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe.11,1 

co» no »inimo 4 anos na classe II e Mestrado ou Doutorado na are-i d»
; 

atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividade-- t«c- . 

nico-cientifica ou e» atividades de educaçao continuada realizadas ou. 

referendadas pela PMSP, na area de atuaçao. ; 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no «i-! 

nimo 5 anos na categoria e 2 anos dé exercício de cargo de Chefia ou. 

Direção em Unidade Medicq-Assistencial e Mestrado.ou Doutorado cu U - , 

vre Docência na arèa de atuaçao, reconhecido na-forma da lei. . 
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iíiadro dos Profissionais da Saúde 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 1. 

. DE! DEHOHIHAÇAO DO CARGO 

KGC3! 

274lFonoaudiologo Classe I 

- Categoria 1 

'onoaudiologo Classe II 

- Categoria 2 

c- Categoria 3 

d- Categoria 4 

S-ll 

PS-12 

PS-13 

PS-14 

a- Categoria 1 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

REF. :PARTE : 

TABELA! 

- I I I 

OPS-15 

ups-i 

OPS-l 

FORHA DE PRDVIHEHTO 

diante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigida a 

bilitaçao especifica. 

quadramento, exigida a habilitaçao especifica. 

quadrasento, exigida a habilitaçao especifica, com no mínimo 3 anos 

carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. 

nquadramento, exigida a habilitaçao especifica, com no minimo 7 anos 

carreira ou 7 anos de efetivo exercício na profissão. 

nquadranento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no. minimo 

anos na categoria. 

P-IIl!a) Hediante concurso de acesso de provas e titulos dentre integrantes da 

carreira de Fonoaudiologo,com 11 anos de efetivo exercício na profis-

são,sendo,no minimo,3 anos na carreira e titulo de especialnaçao na 

area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em ativida 

des tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao continuada reali 

zadas ou referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

b) Hediante concurso publico de provas, ou de provas e titulos, exigido 

12 anos de efetivo exercício na profissão e titulo de especializacao 

na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

a) Enquadramento,exigidos 11 anos de efetivo exercício na profissão,sen 

do no minimo 3 anos na carreira de Fonoaudiologo e titulo de especia 

lizaçao na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou credito 

em atividades tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao conti-

nuada realizadas ou referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

b) Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercício na profissão 

e titulo de especializacao, na area de atuaçao, reconhecido na forma 

da lei. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe I 

com no 'inimo 4 anos na classe II e Hestrado ou Doutorado na area 

atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades tec 

nico-cientifica ou em atividades de educaçao continuada realizadas 

referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no m 

nimo 5 anos na categoria e 2 anos de exercício de cargo de Chefia 

Direção em Unidade Hedico-Assistencial e Hestrado ou Doutorado ou L 

vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

» 
tak/projS2.cal 
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iíiadro dos Profissionais da Saúde 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 1. 

» 
:HO. DE 

iCARGOS 

DEHOMIHAfAO DO CARGO REF. PARTE 

TABELA 

FORMA DE PR0VIHEIIT0 

: 9302 ffedico Classe I PP-III Mediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigida a 

habilitaçao especifica. 

a- Categoria 1 QPS-13 Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica. 

b- Categoria 2 QPS-14 Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, com. no mínimo 3 anos 

na carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. 

c- Categoria 3 HPS-15 Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, com no mínimo 7 anos 

na carreira ou 7 anos de efetivo exercício na profissão. 

d- Categoria A QPS-ló Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no mínimo 

A anos na categoria. 

Medico Classe II PP-III a) Mediante concurso de acesso de provas e titulos dentre integrantes da 

carreira de Medico, com 11 anos de efetivo exercício na profis-

são,sendo,no mínimo,3 anos na carreira e titulo de especializaçao na 

area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em ativida-

des tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao continuada reali-

zadas ou referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

b) Mediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigidos 

12 anos de efetivo exercício na profissão e titulo de especializacao, 

na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

a- Categoria 1 HPS-17 a) Enquadramento,exigidos 11 anos de efetivo exercício na profissão,sen-

do no minirno 3 anos na carreira de Medico e titulo de especia-

lizaçao na area de atuaçao, reconhecida na forma da lei, ou créditos 

em atividades tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao conti-

nuada realizadas ou referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

b) Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercício na profissão, 

e titulo de especializacao, na area de atuaçao, reconhecido na forma 

da lei. 

b- Categoria 2 Qps-ie Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe II, 

com no mínimo A anos na classe II e Mestrado ou Doutorado na area de 

atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades tec-

nico-cientifica ou em atividades de educaçao continuada realizadas ou 

referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

c- Categoria 3 QPS-l? Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no mí-

nimo 5 anos na categoria e 2 anos de exercício de cargo de Chefia ou 

Direção em Unidade Medico-Assistencial & Mestrado ou Doutorado ou Li-

vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 
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Quadro dos Profissionais da Saúde 

Tabela A - Parte Permanente - firupo 1. 

No. DE 

CARGOS 

18? 

DEMOMIHAÇAO DO CARGO REP. : PARTE :. 

: TABELA: 

rORÎIfl DE PROVIMENTO 

Nedico Veterinário Classe I 

a- Categoria 1 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

d- Categoria 4 

Hedico Veterinário Classe II 

UPS-LL 

QPS-12 

QPS-13 

UPS-H 

a- Categoria 1 

PP-III 

QPS-15 

PP-III 

Mediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigida a 

habilitaçao especifica. 

ínquadramento, exigida a habilitaçao especifica. 

Enquadra»ento, exigida a Kabilitaçao. especifica, com no «inimo 3 anos 

na carreira ou.3 anos de efetivo exercicio na profissão. 

Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, co« no mínimo 7 anos 

na carreira ou 7 anos de efetivo exercicio na profissão. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, co» no minimo 

4 anos na categoria. 

a) Hediante concurso de acesso de provas e titulos dentre integrantes da 

carreira de Medico'Veterinário, co» 11 anos de efetivo exer-

cício na profissão,sendo,no mínimo,3 anos na carreira e titulo' de 

especializaçao na area de atuaçao, reconhecido na fornia da lei, ou 

créditos em atividades tecnico-cientifica ou e» atividades de educa-

çao continuada realiiadas ou referendadas pela PMSP, na area de 

atuaçao. 

b} Mediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigidos 

12 anos de efetivo exercicio na profissão e titulo de especializacao, 

na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

a) Enquadramento,exigidos 11 anos de efetivo exercicio na profissão,sen-

do no minino 3 anos na carreira de hedico Veterinário e ti-

tulo de especializaçao na área de atuaçao, reconhecido na fona da 

lei, ou créditos em atividades tecnico-cientifica ou em atividades de 

educaçao continuada realiiadas ou referendadas pela PHSP, na area de 

atuaçao. 

b) Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercicio na profissão, 

e titulo de especializacao, na area de atuaçao, reconhecido na forma 

da lei. 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

UPS-16 

QPS-17 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe II, 

co» no minimo 4 anos na classe II e Mestrado ou Doutorado na area de 

atuaçao, reconhecido na for»a da lei, ou créditos em atividades tec-

nico-cientifica ou e» atividades de educaçao continuada realizadas ou 

referendadas pela PMSP, na area de atuaçao. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, co» no mí-

nimo 5 anos na categoria e 2 anos de exercicio de cargo de Chefia ou 

Direção em Unidade Medico-Assistencial e Mestrado ou Doutorado ou Li-

vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

tak/proj54.cal 
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quadro dos Profissionais da Saúde . 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 1. 

» 
; I IO. DE 

: CARGOS 

324 utricionista Classe I 

a- Categoria 1 

DEHONINAÇAO DO CARGO RER. : PARTE : 

: TABELAI 

FDRHA DE PROVIMENTO 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

d- Categoria 4 

lutricionista Classe II 

PS-11 

PS-12 

PS-13 

QPS-14 

a- Categoria I 

b- Categoria 

c- Categoria 3 

P-III 

QPS-15 

QPS-16 

qps-17 

p p - m 

adiante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigida a 

abilitaçaoespecifica. 

nquadramento,exigida a habilitaçao especifica. 

nquadramento,exigida a habilitação especifica, com no minimo 3 anos na 

arreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. 

nquadramento,exigida a habilitaçao especifica, com no niinimo 7 anos na 

arreira ou 7 anos de efetivo exercício na profissão. 

Enquadramento,dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no mini» 

anos na categoria. 

a) Hediante concurso de acesso de provas e titulos dentre integrantes d 

carreira de Nutricionista,co» 11 anos de efetivo exercício na profis 

sao,sendo,no mínimo,3 anos na carreira e titulo de espècializaçao na 

area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em ativida 

des tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao continuada reali 

2adas ou referendadas pela PMSP, na area de atuaçao. 

b> hediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigido 

12 anos de efetivo exercício na profissão e titulo de especializacao 

na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

a) Enquadramento,exigidos 11 anos de efetivo exercício na profissão,sen 

do no minimo 3 anos na carreira de Nutricionista e titulo de especia 

lizaçao ' na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou credito 

em atividades tecnico-cientificá ou em atividades de educaçao conti-

nuada realizadas ou referendadas pela PMSP,-na area de atuaçao. 

b) Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercício na profissão 

e titulo de especializacao, na area de atuaçao, reconhecido na forma 

da lei. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe II 

com no minimo 4 anos na classe II e «estrado ou Doutorado na area . 

atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades tec-

nico-cientifica ou em atividades de educaçao continuada-realizadas 

referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no m 

nino 5 anos na categoria e 2 anos de exercício de cargo ds Chefia 

Direção em Unidade Hedico-Assistencial a «estrado mi Doutorado ou L 

vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 
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tafc/proj55cal 

Quadro dos Profissionais, da Saúde 

Tabela A -.Parte Permanente - Grupo 1. 

. BE 

RGOS 

toptista Classe I 

a- Categoria 1 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

d- Categoria 4 

rtoptista Classe II 

DEHOMIHAÇAO 00 CARGO 

PS-11 

PS-12 

PS-13 

P5-14 

a- Categoria 1 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

REF. I PARTE 

! TABELA 

-III 

P-III 

UPS-15 

QPS-16 

QPS-17 

FORHA DE PROVIMENTO 

diante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigida a 

bilitaçao especifica. 

quadramento, exigida a habilitaçao especifica. 

nquadramento, exigida a habilitaçao especifica, com no minimo 3 anos 

carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. 

nquadramento, exigida a habilitaçao especifica, com no minimo 7 anos 

a carreira ou 7 anos de efetivo exercício na profissão. 

nquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no minimo 

anos na categoria. 

) Hediante concurso de acesso de provas e títulos dentre integrantes da 

carreira de Ortoptista, com 11 anos de efetivo exercício na profis-

são,sendo,no minimo,3 anos na carreira e titulo de especializaçao na 

area de atuação, reconhecido ria forma da lei, ou créditos em ativida-

des tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao continuada reali-

zadas ou referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

b) Hediante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigido 

12 anos de efetivo exercício na profissão e titulo de especialízacao 

na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

a) Enquadramento,exigidos 11 anos de efetivo exercício na profissao,sen 

do no minimo 3 anos na carreira de Ortoptista e titulo de especia-

lizaçao na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou credito 

em atividades tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao conti-

nuada realizadas ou referendadas pela PNSP, na area de atuaçao. 

b) Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercício na profissão 

e titulo de especializaçao, na area de atuaçao, reconhecido na forma 

da lei. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, c}asse U 

com no minimo 4 anos na classe II e Mestrado ou Doutorado na area 

atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou credítôi ei atividades tec-

nico-cientifica ou em atividades de educaçao continuada realizadas 

referendadas pela PNSP, na area de atuaçao. 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no mi 

nimo 5 anos na categoria e 2 anos de exercício de cargo de Chefia 

Direção em Unidade Hedico-Assistencial e Mestrado ou Doutorado ou L 

vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 
—I 

tal:/proj59.cal 
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quadro dos Profissionais da Saúde . 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 1. 

No. 

CARG 

1

 DENOHIHAÇAO DO CARGO REP PART 

TABE 

» 
FORMA DE PROVIMENTO | . 

8 Psicologo- Classe í PP-I Hediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigida a ! 

habilitaçao especifica. ; 

a- Categoria 1 QPS-l Enquadramento,exigida a habilitaçao especifica. ! 

b- Categoria 2 QPS-l Enquadramento» exigida a habilitaçao especifica, com no mínimo 3 anos na! 

carreira ou 3 anos de efetivo exercício ha profissão. ; 

c- Categoria 3 QPS-l Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, com no minino 7 anos nal 
carreira ou 7 anos de efetivo exercício na profissão, ,' 

d- CaUgcria 4 QPS-14 Inquadramento,dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no mínimo! 
anos na categoria. ; 

Psicologo Clsss« 11 PP-II a) Mediante concurso de acesso de provas e títulos dentre integrantes da! 

carreira de Psicologo, co» 11 anos de efetivo exercício na profis- ! 

sao,sendo,no mini»o,3 anos na carreira e titulo de especializaçao na ! 

area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos es ativida-! 

des tecnico-cientifica ou em atividades de educaçao continuada roali-! 

zadas ou referendadas pela PMSP, na area de atuaçaò. ! 

) Hediante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigidos! 

12 anos de efetivo exercicio na profissão e título de especializacao,! 

na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. | 

>- Catesori* 1 PS-13 a) Enquadranento,exigidos 11 anos de efetivo exercicio na profissão,sen-! 

do no «inimo 3 anos na carreira de Psicologo e titulo de .-ispecia- ! 

lizaçao na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos! 

s» atividades tecnico-cientifica ou eu atividades de educaçao conti- ! 

nuada realizadas ou rcfe^didas ptla TíBf, r.a area de atuaçao. ! 

> Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercicio na
 r
. .„«»,„ • 

e « u l o de especializacao, na area de atuaçao, reconheci 

b- Categoria 2 

I 

c- Categoria 3 

QPS-lí 

S-17 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1 c l « » ti • 

s s s a a g s s í í j s p s s s s s ^ 

Enquadramento,, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no mi-'' 

imo 5 anos na categoria e 2 anos de exercício de cargo de Che ia u
1 

; X r
Í d 3 d S

 « ^ o o u Doutorado o ú Li-! t l 0 c e n c

"
 na

 * » t
M Ç Í 0

, reconhecido na forma da lei. | 
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quadro dos Profissionais da Saúde . 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 1. 

fio. PE 

CARGOS 

PEHOHIMAÇAQ DO CARGO REF. PARTE 

TABELA 

— - — — 
FORMA DE PROVIMENTO 

37 Quiaico Classe I PP-III Mediante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigida a 

habilitação especifica. 

a- Categoria 1 QPS-11 Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica. 

b- Categoria 2 QPS-12 Enquadramento, exigida a habilitação especifica, com no minimo 3 anos 

na carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. 

c- Categoria 3 QPS-13 Enquadramento, exigida a habilitação especifica, co» no minino 7 anos 

na carreira ou 7 anos de efetivo exercício na profissão. 

d- Categoria 4 QPS-14 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, con no ainimo 

4 anos na categoria. 

Químico Classe 11 PP-I1I a) Mediante concurso de acesso de provas e títulos dentre integrantes da 

carreira de Químico, con 11 anos de efetivo exercício na profis-

saorsendo,no miniao,3 anos na carreira e titulo de especializaçao- na 

area de atuaçao, reconhecido na fornia da lei, ou créditos et ativida-

des tecnico-cientifica ou ei atividades de educaçao continuada reali-

zadas ou referendadas pela PHSP, na area de atuaçao. 

b) Mediante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigidos 

12 anos de efetivo exercício na profissão e titulo de especializacao, 

na area de atuaçao, reconhecido na foraa da lei. 

a- Categoria 1 QPS-15 a) Enquadraaento,exigidos 11 anos de efetivo exercício na profissão,sen-

do no miniao 3 anos na carreira de Quiaico e titulo de especia-

lizaçao na area de atuaçao, reconhecido na foraa da lei, ou créditos 

et atividades tecnico-cientifica ou en atividades de educaçao conti-

nuada realizadas ou referendadas pela PMSP, na area de atuaçao. 

b) Enquadramento, exigidos 12 anos de efetivo exercício na profissão, 

e titulo de especializacao, na area de atuaçao, reconhecido na forma 

da lei. 

b- Categoria 2 UPS-16 Enquadraaento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, disse II, 

coa no miniao 4 anos na classe II e Mestrado ou Doutorado na area de 

atuaçao, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades tec-

nico-cientifica ou et atividades de educaçao continuada realizadas ou 

referendadas pela PMSP, na area de atuaçao. • 

c- Categoria 3 QPS-17 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no mí-
nimo 3 anos na categoria e 2 anos de exercicio.de cargo de Chefia ou 

Direção em Unidade Medico-Assistencial e Mestrado ou Doutorado ou Li-

vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

* * 

Quadro dos Profissionais da Saúde 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 1. 

lio. DE 

CARGOS 

DOIOMIMAÇAO CO CAflGO REF. PARTE 

TABELA 

4 

FORMA DE PROVIMENTO 

267 Terapeuta Ocupacional Classe I PP-III Mediante concurso publico de provas ou de provas a títulos, exigida a 

habilitaçao especifica. 

a- Categoria 1 QPS-II Enquadraaento, exigida a habilitaçao especifica. 

b- Categoria 2 QPS-12 Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica, coa no mínimo 3 anos 

na carreira ou 3 anos de efetivo exercício na profissão. 

c- Categoria 3 QPS-13 Enquadraaento, exigida a habilitaçao especifica, coa no miniao 7 anos 
na carreira ou 7 anos de efetivo exercício na profissão. 

d- Categoria 4 QPS-14 Enquadraaento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com na ainimo 

4 anos na categoria« 

Terapeuta Ocupacional Classe II PP-IU a) Hediante concurso de acesso de provas e títulos dentre integrantes da 

carreira de Terapeuta Ocupacional, coa 11 anos de efetivo exer-

cício na profissão,sendo,no ainieo,3 anos na carreira e titulo de 

especializaçao na area de atuaçao, reconhecido na foraa da lei, ou 

créditos ea atividades tecnico-cientifica ou em atividades de educa-

çao continuada realizadas ou referendadas pela PMSP, na area de 

atuaçao. 

b) Mediante concurso publico de provas ou de provas e títulos, exigidos 

12 anos de efetivo exercício na profissão e titulo de especializacao, 

na area de atuaçao, reconhecido na foraa da lei. 

a- Categoria 1 QPS-15 a) Enquadramento,exigidos 11 anos de efetivo exercido na profissão,sen-

do no miniao 3 anos na carreira de Terapeuta Ocupacional e ti-

tulo de especializaçao na area de atuaçao, reconhecido na foraa da 

lei, ou créditos ea atividades tecnico-cientifica ou em atividades de 

educaçao continuada realizadas ou referendadas pela PHSP, na . area de 

atuaçao. 

b) Enquadraaento, exigidos 12 anos de efetivo exercício na profissão, 

e titulo de especializacao, na area de atuaçao, reconhecido na forma 

da lei. 

b- Categoria 2 QPS-16 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, classe II, 

com no ainino 4 anos na classe II e Mestrado ou Doutorado na-area de 

atuaçao, reconhecido na foraa da lei, ou créditos em atividades tec-

nico-cientifica ou en atividades de educaçao continuada realizadas ou 

referendadas pela PMSP, na area de atuaçao. 

c- Categoria 3 QPS-17 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no ai-

nimo 5 anos na categoria e 2 anos de exercício de cargo de Chefia ou 

Direção em Unidade Medico-Assistencial e Mestrado ou Doutorado ou Li-

vre Docência na area de atuaçao, reconhecido na forma da lei. 

19 de 27 



quadro dos Profissionais da Saúde . 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 1. 

Ho. DE 

CARGAS 

DCliOMIHAÇAO 00 CARGO REF. PARTE 

TABELA 

, 
FORMA DE PR0VIHEHTQ 

10591 Auxiliar de Enfermagem p p - i n Mediante concurso publico de provas ou de provas « títulos,exigida a 

habilitaçao especifica. 

a- Categoria 1 QP5-7 Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica. 

b- Categoria 2 QPS-8 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, cor» no mínimo 

6 anos na categoria. 

c- Categoria 3 QPS-9 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no mínima 

5 anos na categoria. 

d- Categoria 4 QPS-10 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no ainimo 

8 anos na categoria. 

1691 Técnico de Saúde FP-III Mediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigida a 

habilitaçao especifica. 

a* Categoria 1 QPS-7 Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica. 

b- Categoria 2 

c- Categoria 3 

QPS-8. 

QPS-9 

Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, com no mínimo 

6 anos na categoria. 
Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no mínimo 

5 anos na categoria. 

d- Categoria 4 

Areas: 

QPS-10 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no mínimo 

8 anos na categoria. 

1- rarmacia (370 cargos) 

2- Laboratorio (590 cargos) 

3- Prótese Dentaria (24 cargos) 

4- Nutrição e Dietetica (40 cargos) 

Higiene Dental (94 cargos) 

6- Radiologia 1573- cargos) 
i 

Quadro dos Profissionais da Saúde 

Tabela A - Parte Permanente - Grupo 3. 

NO. DE: BENOHIHAÇAO DO CARGO 
CARGOS: 

REF. 
1 

PARTE , rORHA DE PROVIMENTO 

TABELA! ; 

444 Auxiliar Técnico de Saúde PP-III Mediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigida a ! 

habilitaçao especifica. ; 

a- Categoria 1 QPS-5 Enquadramento, exigida a habilitaçao" especifica. ; 

b- Categoria 2 QPS-ó Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, com no minisol 

6 anos na categoria. ; 

c- Categoria 3 QPS-7 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no mínimo! 

5 anos na categoria. ; 

d- Categoria 4 

Areas: 

QPS-8 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no minimol 
3 anos na categoria. ; 

1- Ektrocardiografia (161 cargos) 

2- Eletroencefalografia (25 cargos) 

3- Gasoterapia (218 cargos) 

4- Hemoterapia (181 cargos) 

5- Histologia e Citologia (35 cargos) 

6- Autopsia (24 cargos) 

Quadro dos Profissionais da Saude 

Tabela A - Parte Persanente - Grupo 4. 

No. DE 

CARGOS 
ItEflOHIÍfAÇAO DO CARGO REF. 

, j 
PARTE ' FORMA DE PROVIMENTO 
TABELAI 

1173 Auxiliar de Serviços de Saude 
PP-III[Mediante concurso publico de provas ou de provas e titulos, exigida a 

Ihabilitaçao especifica. 

a- Categoria 1 QP5-1 .'Enquadramento, exigida a habilitaçao especifica. 

b- Categoria 2 QPS-2 !Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1, com no miníeo 

16 anos na categoria. 

c- Categoria 3 QPS-3 .Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 2, com no mínimo 
Í5 anos na categoria. 

d- Categoria 4 
QPS-4 1 Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no minioio 

Í8 anos na categoria. 

AREAS: 

• 

1- Cansultoric íentario (583 cargos) 

2- Necropsia (12 cargos) 

3- Laboratorio ."25? CÍ.-JOS) 

4-
 ?
j>ji'jkvia ; cargos) 

iüonciiü Ciirjos) ; 
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Quadro dos Profissionais da"Saúde 

Tabela B - Parle Suplementar - Grupo 

!Ho. TE! 

:CARGOS: 
BEIIÜFTLÍLAÇAO DO CARGO REF. ÍPARTE ! 

:TABELA; 
FÜRJ1A DE PROVIFLEHTO 

llSllAtendenta de Enfermagem 

! b- Categoria 2 

ÍQPS-3 

! d- Categoria 4 

PS 1 Destinados a extinção na vacancia. 

.'Enquadramento, exibida a habilitaçao especifica. 

{Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 1». com no ainimo 

!ó anos na categoria. 

!Enquadramento, dertre titulares de carsoã da Categoria 2, com no minimo 

!5 anos na categoria. 

1QPS-4 ! . !Enquadramento, dentre titulares de cargos da Categoria 3, com no «inimo 

i 1 1 8 anos n a categoria. 

Anexo II a que se refere o artiao to. da Lei no. 1 1 - 4 1 0 , DE 1 3 DE, SETEMBRO DE 1 9 9 3 

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

NÍVEL BÁSICO - MÉDIO 

JORNADA DE 3DHS SEMANAIS REF.:HAI/93 

REF/6RAUSI B 

QPS-01 1 5.467.534,43 

QPS-02 1 6.014.287,88 

QPS-03 I 6.615.716,67 

QPS-04 S 7.277.288,33 

QPS-05 { 8.005.017,17 

QPS-06 i 8.645.418,54 

QPS-07 1 9.337.052,02 

QPS-08 1 10.084:016,18 

QPS-09 1 10.890.737,48 

QPS-10 1 11.761.996,48 

6.014 

6.613 

7.277 

8.005 

8.BOS 

9.509 

10.270 

11.098 

11.979 

12.938 

2B7.B8 

716,67 

2B8,33 

017,17 

518,B8 

960,39 

757.22 

417,80 

811.23 

.196,12 

6.615 

7.277 

8.005 

8.805 

9.6B6 

10.460 

11.297 

12.201 
13.177 

14.232 

.716,67 

,288,33 

017,17 

.518,B8 

.070,77 

,956,43 

,832,95 

.659,58 

.7^2,35 

.015,74 

7.277. 

8.005. 

8.805. 

9.686, 

iU.654. 

11.507, 

12.427. 

13.421, 

14.495. 

15.655 

288,33 

017,17 

518,88 

070,77 

677,85 

052,07 

616,24 

825,54 

571,58 

,217,31 

8.005 

8.805 

9.686 

10.654 

11.720 

12.657 

13.670 

14.764 

15.945 

17.220 

017,17 

.518,80 

070,77 

677.85 

145,63 

.757,28 

377.86 

.008,09 

128,74 

.739,04 

Qbs.: Aplica-se aos servidores sujeitos a J-24. 

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

NÍVEL BÁSICO - HEDIO 

JORNADA DE 36H5 SEMANAIS 

RÊF/GRAUS B 

QPS-01 

QP5-02 

QPS-03 

0PS-04 

QPS-05 

QPS-06 

QPS-07 

QPS-OS 

QPS-09 

QPS-10 

6.561. 

7.217 

7.938. 

8.732 

9.606 

10.374 

11.£04 

12.100 

13.068 

14.114 

0M,32 

145,45 

860,00 

.746,00 

.020,60 

.502,25 

.462,43 

.819,42 

.884,97 

395,77 

7.217 

7.938 

8.732 

9.606 

10.566 

11.411 

12.324 

13.310 

14.375 

15.525 

145,45 

860,00 
746,00 

020,60 

.622,66 

.952,47 

908,67 

901,36 • 

773,47 

.835,35 

7.938 

8.732 

9.606 

10.566 

11.623 

12.553 

13.557 

14.641 

15.813 

17.078 

.860,00 

.746,00 

.020,60 

.622,66 

.284,92 

.147,72 

.399,54 

.991,50 

350,82 

41B.BB 

8.732 

9.606. 

10.566 

11.623 

12.785 

13.808 

14.913 

16.106 

17.394 

18.786 

746,00 

020,60 

622,66 

2B4.92 

613,42 

4*62,49 

.139,49 

190,65 

685,90 

260,77 

9.606 

10.566 

11.623 

12.7B5 

14.064 

15.189 

16.404 

17.716 

19.134 

20.664 

020,60 

622,66 

.284,92 

.613,42 

174,76 

.30B.74 

.453,44 

.809,71 

154,49 

.8B6,85 

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

NÍVEL BÁSICO - MÉDIO 

JORNADA DE 40HS SEMANAIS 

REF/GRAUS 

QPS-01 

QPS-02 

QPS-03 

QFS-04 

QPS-05 

QPS-06 

QPS-07 

QPS-OB 

QPS-09 

QPS-10 

7.290 

8.019 

8.820 
9.703 

10.673 

11.527 

12.449 

13Í445 

14.520 

15.682 

B D 

.045,91 

050,50 

955,55 

051,11 

356,22 

224,72 

402,70 

354,91 

98J.30 

661,97 

8.019 

8.820 

'9.703 

10.673 

11.740 

12.679 

13.694 

14.789 

15.973 

17.250. 

.050,50 

.955,55 

051,11 

356,22 

691,84 

947,19 

342,96 

890,40 

081,63 

928,17 

8.820 

9.703 

10:673 

11.740 

12.914 

13.947 

15.063 

16.268 

17.570 

1B.976 

955,55 

051,11 

.356,22 

691,84 

761,03 

941,91 

777,26 

879,44 

389,80 

020,98 

9.703 

10.673 

11.740 

12.914 

14.206 

15.342 

16.570 

17.B95 

19.327 

20.B73 

.051,11 

356,22 

.691,84 

761,03 

,237,13 

736,10 

154,99 

767,39 

428,78 

623,08 

10.673 

11.740 

12.914 

14.206 

15.626 

16.877 

18.227 

19.685 

21.260 
22.960, 

.356,22 

691,B4 

.761,03 

237,13 

B60,84 

009,71 

170,49 

344,13 

171,66 

985,39 

Qbs.: Aplica-se ao Auxiliar de Serviços de Saúde, Area -

a J-3Q. 

Consultorio Dentário sujeito 
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