
 

CONVOCAÇÃO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DOS MÉDICOS 

CREDENCIADOS PELO DETRAN-SP NOS MUNICÍPIOS DE CAÇAPAVA, 

IGARATÁ, JAMBEIRO, MONTEIRO LOBATO, PARAIBUNA, SANTA BRANCA E 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 

Nos dias 16 e 17 de abril de 2019, estará aberto o “CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

OS MÉDICOS CREDENCIADOS DO DETRAN/SP”, interessados em realizar exames 

de aptidão física e mental para a CNH - Carteira Nacional de Habilitação, no Posto 

Poupatempo do Município de São José dos Campos. Os interessados deverão 

comparecer à Av. São João, nº 2200 - Shopping Colinas - Jardim Colinas - São José 

dos Campos - SP (Prédio Anexo Estacionamento Shopping Colinas), das 09h00 às 

12h00 e das 14h00 às 16h00, para a entrega dos documentos abaixo: 

 

 

a. Portaria(s) de Credenciamento válida, (apresentar original e cópia simples) 

relativa(s) ao exercício do ano corrente, nos termos da Portaria Detran nº 541/99. 

b. Comprovante de endereço residencial completo com CEP (cópia simples). 

c. Indicar correio eletrônico (e-mail), números de telefones residencial, comercial 

e celular. 

d. Cópia simples do CRM, RG, CPF. 

 

 

Após comparecimento e apresentação da documentação solicitada, o médico 

credenciado deverá aguardar o envio, por meio de correio eletrônico, do link para 

página de acesso da Prodesp para assinatura eletrônica do Termo de Adesão, 

instituído pela Instrução Normativa 001/2019. 

 

 

O médico credenciado deverá remunerar a Prodesp pelo uso, conservação e  

manutenção do local, cujo valor, em 2019, será de R$ 10,61 (dez reais e sessenta 

e um centavos) por exame realizado, correspondente a 0,4 (quarenta por cento) do 

valor da UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. A íntegra da Instrução 

Normativa 001/2019, que regulamenta a realização de exames médicos de aptidão 

física e mental para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, foi publicada no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo de 16/03/2019. 

 

 

Os médicos que estejam atuando em outro Posto Poupatempo poderão continuar a 

exercer atividades no Posto atual somente até a divulgação da primeira escala em 

que o profissional for incluído, no Posto Poupatempo de referência, definida pelo 

Detran.SP. O médico só poderá atuar em um único Posto Poupatempo. 

 


