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1. A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, 

instituída mediante a Resolução SAP nº 147, publicada no Diário Oficial do Estado de 08 de 

novembro de 2017, e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014, torna pública a 

3ª Retificação do Edital CCP n° 008/2018, publicado em 10.01.2018. 

 
 

 

Onde se lê: 
 
 
 

ANEXO I - DO CARGO 

 

 

Cargo: Analista Administrativo 
Vencimentos: R$ 2.570,84 (dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) acrescido 

do Prêmio de Desempenho Individual de até R$ 374,50 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta 

centavos), conforme legislação vigente. 

No valor apresentado dos vencimentos estão inclusos Salário Base, Gratificação Executiva, Adicional de 

Periculosidade e 50 % do Prêmio de Desempenho Individual. 

 

Cargo: Analista Sociocultural 
Vencimentos: R$ 2.570,84 (dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) acrescido 

do Prêmio de Desempenho Individual de até R$ 374,50 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta 

centavos), conforme legislação vigente. 

No valor apresentado dos vencimentos estão inclusos Salário Base, Gratificação Executiva Adicional de 

Periculosidade e 50 % do Prêmio de Desempenho Individual. 

 

Cargo: Oficial Administrativo 
Vencimentos: R$ 1.544,00 (um mil quinhentos e quarenta e quatro reais) acrescido do Prêmio de 

Desempenho Individual de até R$ 190,00 (cento e noventa reais), conforme legislação vigente. 

No valor apresentado dos vencimentos estão inclusos Salário Base, Gratificação Executiva, Abono 

Complementar, Adicional de Periculosidade e 50 % do Prêmio de Desempenho Individual. 
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ANEXO II - PRÉ-REQUISITOS, PERFIL PROFISSIONAL, ATRIBUIÇÕES, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E 

DURAÇÃO DA PROVA. 

 

 

3 - Atribuições:  
 
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Dedicar-se ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências 

físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação 

em integração social. Preparar os programas ocupacionais destinados a pacientes confinados em 

hospitais ou outras instituições, baseando-se nos casos a serem tratados, para propiciar a esses 

pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados 

trabalhos. Planejar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, como trabalhos criativos, manuais, de 

mecanografia, horticultura e outros, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas, 

para possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente, desenvolver as capacidades 

remanescentes e melhorar seu estado psicológico. Dirigir os trabalhos, supervisionando os pacientes na 

execução das tarefas prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos programas e apressar a reabilitação. 

Conduzir programas recreativos. 

 

 

Leia-se: 
 
 

ANEXO I - DO CARGO 

 

Cargo: Analista Administrativo 
Vencimentos: R$ 2.570,84 (dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), conforme 

legislação vigente. 
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Vencimentos: R$ 2.570,84 (dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), conforme 
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ANEXO II - PRÉ-REQUISITOS, PERFIL PROFISSIONAL, ATRIBUIÇÕES, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E 
DURAÇÃO DA PROVA. 

 

 

3 - Atribuições:  
 
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Dedicar-se ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências 

físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação 

em integração social. Preparar os programas ocupacionais destinados a pacientes confinados em 

hospitais ou outras instituições, baseando-se nos casos a serem tratados, para propiciar a esses 

pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados 

trabalhos. Planejar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, como trabalhos criativos, manuais, de 

mecanografia, horticultura e outros, estabelecendo as tarefas de acordo com as próprias prescrições, 

para possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente, desenvolver as capacidades 

remanescentes e melhorar seu estado psicológico. Dirigir os trabalhos, supervisionando os pacientes na 

execução das tarefas prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos programas e apressar a reabilitação. 

Conduzir programas recreativos. 

 
 
 
 
 

São Paulo - SP, 24 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Presidente da Comissão - Suplente 

 


