
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÂO PAULO

Gabinete da Presidência

São Paulo, 27 de julho de 2022.

Ofício GP n° 4312022
Presidência

Senhor Superintendente

Venho à presença de Vossa Excelência para solicitar, Com
fundamento no inciso Vli|, do artigo 2° da Lei Complementar n° 709l1993,

informações necessárias ao exercício das ações de fiscaiização do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo.

Considerando que foi realizado o Concurso Público de Edital n°

47l2022, visando ao preenchimento de 22 vagas do "grupo Técnico 1 A", na

função de Técnico de Enfermagem, salário de R$ 4.923.45 e carga horària de

36 horas semanais no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo.

conforme veiculado no Diário Oficial de 12 de maio de 2022 - Seção Poder

Executivo; e

Considerando que. de acordo com a divulgação promovida peia

mídia, ocorreu posterior anulação do concurso em 22 de julho de 2022, que

contou com a participaçâo de| aproximadamente, sete miI inscritos, face à

suspeita de favorecimento a duas candidatas, sendo as únicas que acertaram

as 40 questões de múltipla escolha e que alcançaram a nota máxima, e que

supostamente teriam grau de parentesco com uma funcionária do referido

Órgâo (fontes: httpsziiq1.qIobo.comleducacaolnoticial2022f071221usp-cancela-

concurso-de-enfermaqem~fav0recimento-candidatas.qhtm|,

httpszchIturauoLcom.br/noticias/50895 U§p-anuIa-concurso-de-enfermaggrg_-

ípos-sobrinhas-de-funcionarias-ficarem-em-1-e-2-Iugar.htm|,

https1lfwww.terra.com.brlnoticiasfusp-canceIa-concurso-de-enfermaqem~com-7-

miI-inscritos,31a216916005ab7ec29cddd61815f412h7id9pv9.html e outros;

Solicito que apresente a este TribunaL no prazo de 10 (dez) dias,

os seguintes esclarecimentos relacionados ao noticiado:

1) Quais os fundamentos utilizados para anulaçâo do

Concurso Público n° 4712022, devendo encaminhar os

pareceres e demais documentos que serviram de subsídio

para a decisão;

2) Quais as medidas adotadas pela Administração para

apuraçâo dos fatos narrados sobre suposta inobservância

dos princípios da moralidade e impessoalidade

estabelecidos no art. 37, caput da Constituição Fed?
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inclusive sobre eventual instauraçâo de processo

administrativo disciplinar, se for o caso;

3) Quais as providências adotadas em relação à entidade

responsável realização do concurso, considerando os fatos

narrados, especialmente quanto aos supostos problemas

de segurança, potenciai risco de vazamento e conflitos de

interesses;

4) Se haverá o ressarcimento das taxas de inscrições aos

candidatos que participaram do referido concurso.

considerando seu cancelamento;

5) Confirmar os vínculos e grau de parentesco das Senhoras

Jessica Pimenta e Bruna Pimenta com a funcionária Sra.

Sueli Barros, devendo ainda, confirmar o cargo e as

funções desempenhadas por esta no Hospital Universitário

e no referido concurso;

6) Informar se houve a participação de funcionários da

Administração Pública na realizaçâo do concurso, devendo

fornecer nomes, cargos e funções exercidas no Hospital

Universitário, e eventual papel desempenhado para

concretizaçâo do Concurso Público;

7) Se há o conhecimento de vínculos entre ca

do Hospital Universitário darealizadas por este Tribu aI retaci nadas às cont

Universidade de Sào Pau1cx

A Sua Senhoria o Senhor

Prof. Dr. José Pinhata Çtoc
HÇSPITAL UNIVERSITARI
SAO PAULO - SP

IV SIDADE DE SÃO PAULo

Com cópía ao Magnífíco Reitor

Carlos Gilberto Carlotfi Junior
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO


