SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES-SP
INSTITUTO BUTANTAN
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE– 2022
Edital de Segunda Chamada para Matrícula
A Escola Superior do Instituto Butantan – ESIB, integrante da estrutura organizacional do Instituto Butantan,
este último, órgão da administração direta vinculado à Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos de Saúde da Secretaria da Saúde de São Paulo, torna pública a convocação para a Segunda
chamada para o preenchimento de vagas dos Cursos de Especialização da Área da Saúde reconhecido pelo
Conselho Estadual de Educação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – CEE/SEE/SP.

I. Da Convocação
1. O candidato convocado deverá comparecer ao Ambulatório Médico do Instituto Butantan, situado na Avenida
Vital Brasil, nº1500 – Butantã – Ambulatório, para a realização do Exame Médico no dia 17/02/2022, conforme
agendado no Anexo I.
1.1É obrigatório a apresentação da Carteira de vacinação e de um documento com foto.
II. Da Matrícula
2. O candidato convocado deverá encaminhar por e-mail, impreterivelmente, a documentaçãoabaixo
relacionada até 17/02/2022
2.1 Na falta de algum documento até a data do exame, a matrícula NÃO poderá ser realizada.
▪ Ficha cadastral;
▪ Foto com fundo brando no formato JPG;
▪ Cópia simples e legível do respectivo Conselho Regional de São Paulo;
▪ Cópia simples e legível da Cédula de identidade (RG);
▪ Cópia simples e legível da Carteira de vacinação atualizada com esquema de vacinação: dupla adulto,
hepatite B, tríplice viral e varicela;
▪ Cópia simples e legível do Diploma ou declaração de conclusão de curso de ensino superior em instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação;
▪ Cópia simples e legível do Número do NIT (Número de Identificação do Trabalhador), como contribuinte
individual, ou do PIS (Programa de Integração Social) ou do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público);
▪ Cópia simples e legível do Comprovante de residência atual;
▪ Comprovante de alistamento militar, se sexo masculino;
▪ Título de eleitor com o comprovante da última votação.
▪ Extrato bancário do Banco do Brasil, contendo nome do correntista, nº da agência e nº da conta corrente.

2.2. A não entrega dos documentos, na data fixada, eliminará o candidato do Processo Seletivo, não podendo
matricular-se no Programa, ficando anulados todos os atos decorrentes da inscrição.
2.3 Após a realização do exame, o candidato deverá comparecer a Secretaria ESIB, situado na Av. Da Universidade,
nº200 – Butantã (Portão 1 da USP), portando os documentos originais para conferencia e assinatura do Termo de
Outorga.
Anexo I
Convocados para matrícula e exame médico – Segunda Chamada
Biotecnologia para Saúde- Vacinas e Biofarmacos
NOME
RG
DIA HORA
ANNY GABRIELLY PEDROSO PEGO
380887976 17/fev 15:30
ADNA DE JESUS SILVA PINHEIRO
54746214-1 17/fev 16:00
São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.
Coordenação Cursos de Especialização.

