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CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL FPSHSP nº 01/2013 – FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE  

HEMOCENTRO DE SÃO PAULO 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 
1. A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, entidade integrante da Administração Pública 
Indireta, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, CONVOCA os candidatos 
relacionados a seguir para pré-contratação nos termos do item 13.6 do Edital do Concurso FPSHSP nº 
01/2013, na seguinte conformidade: cargo, número de inscrição, nome do candidato (em ordem de 
classificação), nota final e classificação no concurso. 
 

 
1.1.1 Analista de Gestão Administrativa 

334007144, Priscila Alves Lins Mrozinski, 138, 1º 
334005295, Maria De Lourdes Houang, 138, 2º 
334007206, Marcio Gonçalves De Souza, 135, 3º 
334000054, Silene Eng Wong, 132, 4º 
334005042, Erika Suemi Kashiwara, 130, 5º 
334002693, Tatiane Miranda De Gois, 128, 6º 

 
 
2. Os candidatos mencionados deverão comparecer à Fundação  PRÓ-SANGUE, situada na Rua Dr. 
Ovídio Pires de Campos, 225 – 4º andar – São Paulo, conforme ordem de classificação e datas definidas 
no cronograma a seguir: 
No dia 17 de Abril de  2014, no horário das 8:00 às 12:00 horas ou das 13:00 às 17:00 horas.  
 
 3. Os candidatos deverão comparecer munidos dos documentos abaixo relacionados, com cópias 
simples para ser conferida à vista dos originais, não sendo aceitos pela Fundação PRÓ-SANGUE 
protocolos dos documentos e não havendo devolução da documentação em cópia entregue: 
- Carteira de trabalho, Cédula de identidade (02 [duas] xerox simples),  CPF (02 [duas] xerox simples), 
Título de eleitor (xerox simples + comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral), 
Certificado militar (xerox simples),  PIS/PASEP (xerox simples), Comprovante de residência (02 [duas] 
xerox simples – conta de água, de luz ou de telefone), Certidão de nascimento ou casamento (xerox 
simples),  Certidão de nascimento de filhos até 21 anos (xerox simples),  Carteiras de vacinação do 
candidato classificado e dos filhos até os 05 (cinco) anos de idade (xerox simples), Certificado escolar ou 
Diploma (xerox simples), Carteira do Conselho Regional da categoria profissional (xerox simples), 02 
(duas) fotos 3x4 recentes, Guia de recolhimento de Contribuição Sindical (caso tenha contribuído com 
algum sindicato de classe como médico, enfermagem etc.), Atestado de antecedentes criminais e 
Currículo e carta de referência do último emprego. 
 
     4. Após a entrega, os documentos serão examinados a fim de verificar a comprovação do 
cumprimento dos pré-requisitos enumerados no Edital. 
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     5. Se não atenderem aos termos desta convocação, os candidatos terão exauridos os seus direitos 
decorrentes de sua classificação no concurso conforme itens 13.4 e 13.5 do Edital FPSHSP nº 01/2013. 
 

 
São Paulo, 07 de Abril de 2014. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Vicente Odone Filho  
Diretor - Presidente da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo 

 
 


