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A 3ª Edição da maior Feira de 
Negócios e Emprego da região 

começa nesta quarta-feira (12/07)
Evento terá abertura no dia 12 às 19h e nos dias 13 e 14 milhares

de pessoas devem visitar a feira - Pág. 2
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962 VAGAS
EMPREGOS

Na manhã de sexta-feira, 07/07, 
a Prefeitura Municipal de Santa-
na de Parnaíba, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação, 
realizou a reinauguração do Co-
légio Municipal de Educação In-
fantil Ayrton Senna, no Jardim 
São Luís.  Pág. 03

Prefeitura realiza entrega de 
agasalhos em diversos bairros

Jd. São Luís, Fazendinha, Jd. Isaura e Centro Histórico são
alguns dos bairros beneficiados - Pág. 3

Prefeitura reinaugura Colégio Ayrton
Senna totalmente reformado

Unidade Educacional tem acesso exclusivo ao Parque Municipal do Jardim São Luís e foi totalmente reformado para oferecer mais conforto aos alunos
Foto: Marcio Koch

Anistia com até 95% 
de desconto IPTU e 

demais tributos
Locais: Jurídico, NAT e Regional Alphaville
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Procure o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais perto de sua casa
Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1
Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 625
Cento e Vinte - Rua Andromeda, 150

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605
Pólo Empresarial Tamboré (Em breve)

962 vagas

OcupaçãO LOcaL de TrabaLhO QuanTidade de Vagas  excLusiVas p/deficienTes escOLaridade

Almoxarifado Itapevi 1 Ens. Médio

Assistente de vendas Sombra do Ipê 2 Ens. Médio

Assistente de vendas Fazendinha 2 Ens. Médio

Atendente Balconista Fazendinha 2 Ens. Médio

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil Polvilho 1 Ens. Médio

Auxiliar de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Auxiliar de limpeza Fazendinha 10 X Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Alphaville 100 X Ens. Médio

Auxiliar de logistica Polo Tamboré 4 X Ens. Médio

Auxiliar de manutenção predial Tamboré 1 Ens. Médio

Cobrador de transportes coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Corretor de imóveis Região 250 Ens. Médio

Costureira de Maquina Overloque Fazendinha 6 Fundamental

Costureira de máquina reta Fazendinha 6 Fundamental

Montador de Estrutura de Aço Fazendinha 3 Fundamental

Montador de móveis Centro 2 Fundamental

Motorista de Caminhão Fazendinha 1 Ens. Médio

Operador de telemarketing ativo Alphaville 250 Ens. Méd/Incomp

Operador de telemarketing ativo Tamboré 100 Ens. Médio

Operador de telemarketing receptivo Alphaville 100 X Ens. Médio

Porteiro Tamboré 40 Fundamental

Prensista Fazendinha 1 Ens. Médio

Serralheiro Tamboré 1 Ens. Médio

Supervisor de vendas comercial Fazendinha 2 Ens. Médio

Técnico de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Torneiro cnc Fazendinha 2 Ens. Médio

Vendedor interno Sombra do Ipê 3 Ens. Médio

Vendedor orçamentista Fazendinha 1 Ens. Médio

Vendedor Pracista Fazendinha 1 Ens. Médio

Vigilante Tamboré 40 Fundamental

Nota importante: Conforme determinação do Ministério Público e Inquérito Civil nº 000043.2014.10.000/0 da Coordenadoria do Sistema Nacional de Emprego, as vagas não poderão conter os indicativos de sexo e faixa etária. “Vagas disponíveis para o momento, as mesmas sofrem alterações constantemente”

N
os dias 12, 13 e 14 de ju-
lho, a Prefeitura, por meio 
da Semedes – Secreta-
ria Municipal de Emprego, 

Desenvolvimento, Ciência, Tecno-
logia e Inovação, vai promover a 
3ª Edição da Feira de Negócios de 
Santana de Parnaíba, visando pro-
porcionar um ambiente favorável 
para a geração de oportunidades 
de negócio e ampliação de empre-
endimentos na cidade,

O evento será realizado no 

Texto: Renato Menezes 
Foto: Sandro Almeida

Evento terá abertura no dia 12 às 19h e nos dias 13 e 14 milhares
de pessoas devem visitar a feira

Condomínio Santana Business Pa-
rk, localizado na Estrada Tenente 
Marques, 1818, no bairro Vila Pou-
pança. A cerimônia de abertura se-
rá na quarta-feira, dia 12/07, a par-
tir das 19h. Nos dias 13 e 14/07, o 
evento acontecerá das 12h às 22h 
e, além das palestras, a novidade 
deste ano será o balcão de empre-
gos, que funcionará nos dias 13 e 
14/07 recebendo currículos e rea-
lizando entrevistas para as vagas 
disponíveis na feira, com objetivo 
de aumentar as chances de reco-
locação no mercado de trabalho.

Superando a edição do ano 
passado, da qual participaram 134 
empresas, neste ano, mais de 350 
empresas, de diferentes segmen-
tos, estarão no local, expondo seus 
trabalhos de acordo com o ramo 
de atuação, gratuitamente.

Durante os três dias serão rea-
lizadas diversas palestras sobre te-
mas como obter linhas de crédito, 
incentivos fiscais, técnicas de expor-
tação, mídia digital, como lidar com a 
crise, entre outros assuntos que visa 
contribuir com o crescimento econô-
mico das empresas e  para a cidade.

A 3ª Edição da Feira de Negócios e Emprego de Santana de Parnaíba contará com balcão
de empregos e a presença de mais de 350 empresas de diversos segmentos

A 3ª Edição da maior Feira de 
Negócios e Emprego da região 

começa nesta quarta-feira (12/07)

Mais de 300 alunos dos Colégios 
Municipais receberam certificado 

do PROSSEGUE
Em parceria com a Guarda Municipal, diversas escolas participaram do 
projeto de conscientização sobre temas como ética, bullying e drogas

D
ando continuidade aos 
trabalhos de tornar o en-
sino municipal de Santa-
na de Parnaíba cada vez 

melhor, sendo a única região a 
municipalizar a demanda educa-
cional, do ensino infantil ao ensi-
no médio, desta vez, a Prefeitura, 
junto a Secretaria de Educação, 
realizou nos dias 29 e 30/06 a 
formatura do projeto PROSSE-
GUE (Programa de Segurança 
Escolar), para os alunos do sexto 
ano de algumas unidades escola-
res do município. 

Texto: Roberta Godoi 
Foto: Fabiano Martins

O projeto é uma parceria da 
Guarda Municipal Comunitária 
que, em conjunto com a Secre-
taria de Segurança Urbana, rea-
lizou nos Colégios Helena Cha-
ves, Juscelino Kubitscheck, Profª 
Daisy Nicolas, Dr. Paulo Bote-
lho, Álvaro Ribeiro, Aurélio Gia-
nini, Manuel Jacob e Mario Co-
vas a formação dos alunos do 6º 
ano com as aulas desenvolvidas 
nos próprios colégios, por meio 
de encontros semanais, onde a 
equipe da GMC, composta pela 
subinspetora Alessandra Sousa, 
GMC’s Maurício, Fogaça, Mala-
godi e Emerson Silva ministra-

ram o curso que abordou temas 
como: ética e cidadania, respei-
to à melhor idade, bullying e dro-
gas. O objetivo é de dar suporte 
aos alunos a fim de prevenir si-
tuações geradoras de conflitos, 
evitando a discriminação num 
contexto geral.

Com base nos conhecimen-
tos adquiridos durante o projeto, 
mais de 300 alunos se formaram 
no curso do PROSSEGUE onde 
receberam das mãos do Prefeito, 
vereadores e secretários presen-
tes, seus certificados de agentes 
promotores da paz dentro e fora 
do ambiente escolar. 

Alunos recebem seus certificados de conclusão do projeto PROSSEGUE da
Guarda Municipal Comunitária 
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Prefeitura realiza entrega de agasalhos 
aos moradores de diversos bairros

Santana de Parnaíba fecha 1º semestre 
como a cidade mais segura do Estado

Levantamento dos primeiros cinco meses de 2017 mostram
uma redução significativa em todas as ocorrências 

Texto: Cintia Almeida
Foto: Marcio Koch

Texto: Renato Menezes 
Foto: Fabiano Martins

A
gora muitas famílias em 
Santana de Parnaíba te-
rão um inverno mais 
quente. É que a Prefeitu-

ra, por meio da Secretaria de As-
sistência Social e Fundo Social 
de Solidariedade, iniciou, no dia 
03/07, a entrega dos novos kits 
de agasalhos, contendo: conjun-
to de moletom confeccionados 
pelas alunas do curso de Corte 
e Costura e um cobertor.

A ação faz parte da Cam-
panha do Agasalho 2017, lan-

As entregas dos agasalhos que foram confeccionados pelas alunas da escola
de moda iniciaram no último dia 03

As ações da Guarda Municipal no combate ao crime colocam Santana de Parnaíba como
a cidade mais segura da região metropolitana pelo 3º ano consecutivo

çada no último dia 22. Os pri-
meiros a serem beneficiados 
foram os alunos das escolas 
de ensino infantil de 1 a 6 anos 
de idade. Só nas escolas de 
educação infantil serão entre-
gues 3.500 kits de agasalhos.

A Presidente do Fundo So-
cial, Selma Cezar, falou sobre a 
emoção de fazer a entrega para 
as crianças: “Temos muito que 
comemorar e agradecer à Deus 
pela oportunidade de poder pro-
porcionar esses agasalhos para 
as crianças e levar um pouco de 
carinho e conforto”, disse.

Para atingir cada vez mais 
seus objetivos, diversos pos-
tos de arrecadação foram es-
palhados por toda cidade, nos 
espaços públicos, como Colé-
gios Municipais, Unidades de 
Saúde, Igrejas e Supermerca-
dos, entre outros locais.

Para mais informações so-
bre a Campanha do Agasalho 
os interessados deverão en-
trar em contato com a Assis-
tência Social de Solidarieda-
de, pelo telefone 4622-7050, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

A 
segurança é uma ques-
tão tratada com muita 
seriedade em Santana de 
Parnaíba, que, por meio 

da Guarda Municipal Comunitá-
ria (GMC), realiza diversas ações 
para coibir a ação de crimino-
sos na cidade. Por conta disso, 
o município, há três anos, têm se 
mantido como a cidade mais se-
gura da região metropolitana, de 
acordo com os últimos dados di-
vulgados pela Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado de 
São Paulo.

O último levantamento dos 
índices criminais dos municí-
pios que possuem acima de 100 

mil habitantes, divulgado no site 
do SEADE (Sistema Estadual de 
Análise de Dados), aponta que, 
de Janeiro a Maio de 2017, a ci-
dade mantém a primeira posição 
do ranking, a frente de municí-
pios como Jandira (5º lugar), Ba-
rueri (9º lugar), Carapicuíba (14º 
lugar) e Osasco (21º Lugar). A 
cidade de São Paulo aparece na 
25ª posição.

Outo importante dado de-
monstrado no levantamento 
aponta que nos cinco meses des-
te ano, o município teve o menor 
número de casos de roubo (44), 
dando uma média de oito casos 
por mês. O dado mais relevante é 
que, de acordo com levantamen-
to, o município é o único, entre 

as cidades com mais de 100 mil 
habitantes, que não teve nenhu-
ma ocorrência de latrocínio (rou-
bo seguido de morte) no período. 
Na cidade de Diadema, teve seis 
ocorrências.

Estes números demonstram 
a eficiência da Guarda Municipal 
e o resultado dos investimentos 
feitos na segurança pública com 
aquisição de novos uniformes, 
equipamentos, renovação da fro-
ta de viaturas, implantação dos 
departamentos operacionais dos 
bairros Parque Santana e Pólo 
Empresarial Tamboré, ação das 
inspetorias regionais, além da 
instalação de Câmeras de moni-
toramento colocadas em pontos 
estratégicos da cidade. 

Prefeitura reinaugura Colégio Ayrton
Senna totalmente reformado

“O kit é maravilhoso, nessa época de frio só 
tenho a agradecer a atenção que recebemos 
e pedir que Deus abençoe para que a Primeira 
Dama continue com esse trabalho que é muito 
bom”.

Jaqueline Gonçalves - Moradora da Fazendinha

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Fabiano Martins

N
a manhã de sexta-
-feira, 07/07, a Pre-
feitura de Santa-
na de Parnaíba, por 

meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, realizou a 
reinauguração do Colégio 
Municipal de Educação In-
fantil Ayrton Senna, no Jar-
dim São Luís.

Com objetivo de propor-
cionar um ambiente ainda 
melhor para os alunos e 
professores, o local pas-
sou a contar com uma in-
fraestrutura moderna, no-
vos mobiliários e novos 
equipamentos. Toda a obra 
de reforma foi realizada 
pela Secretaria Municipal 
de Serviços Municipais, 
com o apoio da Regional 
Fazendinha. 

As reformas na unida-
de incluíram a construção 
de quatro novos banheiros, 
substituição do telhado, 

ampliação do refeitório e da 
sala dos professores, a dis-
pensa também foi reforma-
da, assim como a lavande-
ria e o pátio revitalizados. 

Com a conclusão das 
obras, a unidade passou a 
contar com oito novas sa-
las de aula, espaço gourmet 
para os funcionários, nova 
iluminação, agora com lâm-
padas de LED, o playground 
recebeu novos brinquedos, 
além de novas telas e alam-
brado na unidade, trazendo 
mais segurança e conforto 
para as crianças.

Além disso, o colégio 
conta com um acesso dire-
to ao Parque do Jardim São 
Luís, proporcionando ainda 
mais lazer aos alunos. 

Esse é mais um investi-
mento que a Prefeitura rea-
liza para proporcionar, ca-
da vez mais, uma melhor 
qualidade de ensino para 
os alunos e professores de 
Santana de Parnaíba.  

Unidade Educacional tem acesso exclusivo ao Parque Municipal do Jardim São Luís e foi totalmente reformado para oferecer mais conforto aos alunos

Público acompanha a cerimônia de reinauguração do Colégio Ayrton Senna

As entregas ocorreram nos bairros Jd. São Luís,
Fazendinha, Jd. Isaura e Centro Histórico

“Foi um trabalho muito importante para 
as nossas crianças, ter um local assim 
e fundamental para o bom desenvolvi-
mento e um bem desempenho escolar, 
uma vez que as crianças estrão em um 
ambiente muito agradável.” 

Marcia dos Anjos - Mãe do aluno

“Não tem palavras para descrever como 
estou feliz com essa reforma, só de sa-
ber que estou deixando minha filha em 

um ambiente que além de ter profissio-
nais excelentes, irá oferecer ainda mais 
segurança e conforto me deixa tranqui-

la. O resultado foi impressionante.”  

Elizangela Aparecida - Mãe de aluna

Região Metropolitana
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Santana de Parnaíba vence Pirapora
na Copa Intermunicipal de Futsal

Equipes das categorias menores do município  de Santana de Parnaíba vencem adversários em todas as categorias

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Fabiano Martins

N
o último sábado, 01 de 
julho, o ginásio de Es-
portes Armando Fredia-
ni foi palco das decisões 

finais da Copa Intermunicipal de 
Futsal, evento realizado pela pre-
feitura por meio da Secretaria de 
Atividade física, esporte e lazer, 
e contou com a participação de 
atletas do município de Pirapora 
do Bom Jesus.

Durante o sábado as oito 
equipes, sendo duas por cate-
goria, se enfrentaram para le-
var ao seu município a vitória 
tão esperada. O primeiro jogo 
do dia foi pela categoria Sub-
14, entre as equipes Santana 
de Parnaíba e Pirapora do Bom 

Jesus, que fizeram uma dispu-
ta emocionante do início ao fim. 

A cada time que entrava em 
quadra as torcidas iam ao de-
lírio, a vibração dos torcedores 
transmitia confiança para os jo-
gadores que deram o seu me-
lhor na disputa, protagonizando 
partidas eletrizantes.

Em todas as disputas a 
emoção tomava conta, não só 
dos torcedores mais também 
dos jogadores, principalmente 
nas categorias Sub-16 e Sub-
10. Além da competitividade 
dessas categorias, o que se via 
na quadra, principalmente na 
ultima categoria citada, era pe-
quenos jogadores se divertindo 
durante os jogos. Confira abai-
xo os resultados das partidas.

Categoria Equipe Placar Equipe

Sub-16
Santana De 

Parnaíba
04 x 02

Pirapora do 
Bom Jesus

Sub-14
Santana De 

Parnaíba
07 x 02

Pirapora do 
Bom Jesus

Sub-12
Santana De 

Parnaíba
02 x 03

Pirapora do 
Bom Jesus

Sub-10
Santana De 

Parnaíba
 WO  

Pirapora do 
Bom Jesus As partidas, realizadas no Ginásio Armando Frediani, emocionaram o público presente
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS -Torno público, para fins do disposto na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, atendendo aos despachos nos res-
pectivos processos administrativos, os seguintes resumos de ATAS DE RE-
GISTRO DE PREÇOS efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/06/2017(tri-
mestre): Pregão Presencial Registro de Preços nº 003/2017 Processo 
Administrativo nº 048/2017: Atas de Registro de Preços nºs 001, 002, 003, 
004 e 005/2017. Partes signatárias: Câmara Municipal de Santana de Parnaí-
ba/SP CNPJ.59.043.513/0001-22 e as empresas: ARLO COMERCIAL LTDA - 
ME., CNPJ n. 18.771.511/0001-72  itens 4 e 18 no valor total de R$2.120,50; 
SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME., CNPJ n. 17.638.761/0001-76, 
itens 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, e 39 no valor total de R$  39.940,81;  MAXPEL IN-
FORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI-EPP., CNPJ n. 24.342.266/0001-80 itens 
9 e 11 no valor total de R$1.797,88; MAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
EIRELI-ME., CNPJ n. 05.489.375/0001-80, itens 3, 10, 21, 31 e 40 no valor 
total de R$8.325,70; PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA., CNPJ n. 
00.504.095/0001-80, itens 15, 17 e 30 no valor total de R$ 4.297,75. Objeto: 
Registro de preços para possível fornecimento de materiais de higiene e limpe-
za. VIGÊNCIA: 15/05/2017 a 14/05/2018. DATA DE ASSINATURA: 15/05/2017

Santana de Parnaíba, 04 de julho de 2017
MARCOS TONHO - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
Pregão Presencial n.º 081/17 – Proc. Adm. nº 400/17

Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR DO TIPO BIPAP, pelo perío-
do de 12 meses. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando o questiona-
mento apontado pela empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA e memorando enviado pela Secretaria Municipal de Saú-
de contendo o descritivo do item retificado, fica a licitação supra republicada 
tendo os prazos legais devolvidos.
Do Edital: O edital completo e RETIFICADO poderá ser consultado e/ou obtido 
a partir do dia 03/07/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços pa-
ra sua empresa.
Data de Abertura: 14/07/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de junho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 089/17 – Proc. Adm. nº 276/17
Objeto: Registro de Preços para aquisição de EQUIPAMENTOS DE FISIOTE-
RAPIA, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 
meses. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
03/07/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio 
do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 13/07/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 29 de junho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 090/17 – Proc. Adm. nº 363/17
Objeto: Registro de Preços para aquisição de COLCHÕES E TRAVESSEIROS, 
em atendimento aos às Secretarias Municipais de Saúde e Educação. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
04/07/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio 
do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 14/07/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 03 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 091/17 – Proc. Adm. nº 0590/17
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de CAMAS HOSPI-
TALARES. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
03/07/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio 
do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 13/07/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de junho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 092/17 – Proc. Adm. nº 387/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR DE RESGATE, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
03/07/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio 
do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 17/07/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de junho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 093/17 – Proc. Adm. nº 293/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Contratação de empre-
sa para fornecimento de UNIFORMES que serão utilizados por funcionários que 
trabalham nas unidades de saúde PAM Santa Ana e UPA, em atendimento à so-
licitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
04/07/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio 
do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 18/07/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 03 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 094/17 – Proc. Adm. nº 668/17
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de BRINQUEDOS INFAN-
TIS, em atendimento às necessidades dos Colégios de Educação Infantil – Cre-
che. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
05/07/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio 
do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 19/07/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 04 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 095/17 – Proc. Adm. nº. 0672/17
Objeto: Contratação de empresa especializada em mão de obra para execução 
dos serviços de implementação de novos projetos, novos pontos de infraestru-
tura de rede e telefonia fixa (estruturada e não estruturada), além da manuten-
ção da infraestrutura de rede de dados existente (preventiva e corretiva). 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
06/07/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio 
do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 19/07/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 04 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 096/17 – Proc. Adm. n.º 0673/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAL DE 
CONSUMO E PERMANENTE para utilização na infraestrutura de REDE LÓGICA e 
TELEFONIA nas Secretarias, Coordenadorias e Administrações Regionais, bem 
como Órgãos Federais e Estaduais conveniados a esse Município. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
06/07/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio 
do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 19/07/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 04 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade nº 005/17 - Processo Administrativo nº 674/17
Ratifica-se o processo de dispensa de licitação da Inexigibilidade nº 005/17, 
Processo Administrativo nº 674/17 visando à contratação da empresa NP Ca-
pacitação e Soluções Tecnológicas Ltda., para prestação de serviço de ferra-
menta de pesquisa de preços, elaboração de especificação técnica, elaboração 
de termo de referência, incluindo o suporte técnico e treinamento durante a vi-
gência da assinatura, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de 
Compras e Licitações, pelo período de 12 meses, com fundamento no Artigo 
25 inciso I da Lei de Licitações 8.666/93, no valor total de R$ 7.990,00 (sete 
mil e novecentos e noventa reais).

Santana de Parnaíba, 04 de julho de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL 

------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONTRARRAZÕES DE 2ª 

COLOCADA, E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 062/17 – Proc. Adm. nº 450/17

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
CENTRAL DE ATENDIMENTO (Call Center), TAREFAS ADMINISTRATIVAS e 
CONTROLE DE ACESSO, nas dependências das Unidades de Saúde do Municí-
pio de Santana de Parnaíba. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, relativamente aos Recursos 
Administrativos interpostos pelas empresas BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA 
– ME e POWER SHIELDS LTDA – ME, decidiu-se pela IMPROCEDÊNCIA dos 
mesmos, e que, dentre as razões detalhadas nos autos, o Pregoeiro mante-
ve sua decisão, e no mérito julgou a empresa MARA SILVIA PEZINATO – EPP, 
HABILITADA. 
Diante do fato exposto, fica o Objeto do presente certame ADJUDICADO E HO-
MOLOGADO a favor da empresa MARA SILVIA PEZINATO – EPP.

Santana de Parnaíba, 30 de junho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO

DE AMOSTRAS - TERCEIRA COLOCADA 
Pregão Presencial n.º 072/17 – Proc. Adm. nº 392/17

Objeto: Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de 
UNIFORMES ESPORTIVOS em atendimento à Secretaria Municipal de Atividade 
Física, Esportes e Lazer.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, em relação às amostras do 
certame supra, as empresas segundo colocadas nos ITENS: 01, 02, 22, 23, 
25 e 32 - RICARDO MARQUES ALVES – ME e ITENS: 08, 24 e 34 - RODRIGO 
TOLOSA RICO – ME,  restaram DESCLASSIFICADAS, pois não apresentaram 
amostras.
Em razão disso, CONVOCAM-SE AS TERCEIRAS COLOCADAS PARA ATÉ DIA 
05/07/2017 APRESENTAREM AMOSTRA, PARA TODOS ITENS,CONFORME 
ABAIXO:
ITENS: 01, 02, 25, 32 e 34 - WR CALÇADOS – EIRELI
ITENS: 08, 22, 23 e 24 - AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP

Santana de Parnaíba, 29 de junho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICI-
PAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 034/17 de 03/07/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntá-
ria por Implemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora ENGRÁ-
CIA MARIA MARQUES, portadora do RG n.° 9.485.500-6 SSP/SP, com funda-
mento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 035/17 de 03/07/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntá-
ria por Implemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora MARIA 
DAS GRAÇAS DO PATROCINIO MONTEIRO, portadora do RG n.° 11.143.014-
8 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal 
n.° 2.370/02.

Portaria n.º 036/17 de 03/07/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Volun-
tária por Implemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora EDI-
LEUZA RODRIGUES FERREIRA, portadora do RG n.° 5.212.328-5 SSP/SP, com 
fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 037/17 de 03/07/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntá-
ria por Implemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora REJANE 
MARIA DA SILVA, portadora do RG n.° 58.030.826-1 SSP/SP, com fundamento 
no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 038/17 de 03/07/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Volun-
tária por Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao servidor JOSÉ 
CALIXTO DE PAULA, portador do RG n.° 7.935.210-8 SSP/SP, com fundamen-
to no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 039/17 de 03/07/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntá-
ria por Implemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora DIONE 
LIMA DE SOUZA, portadora do RG n.° 19.646.048-7 SSP/SP, com fundamento 
no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 040/17 de 03/07/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntá-

ria por Implemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora MARIA 
VALDELICE GONÇALVES PINHEIRO, portadora do RG n.° 35.728.063-5 SSP/
SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 
2.370/02.

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
SANTANA
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE

Portaria n.º 041/17 de 03/07/17 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei 
Municipal 2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para a 
Sra. VANIA RODRIGUES PAULO portadora do RG. n.º 19.131.301-4 SSP/SP, 
em razão do falecimento do servidor PAULO CESAR GONÇALVES PAULO.

Portaria n.º 042/17 de 03/07/17 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei 
Municipal 2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para o 
menor ARTHUR CARDOSO FERREIRA portador do RG. n.º 63.366.539-3, em 
razão do falecimento do servidor RONALDO FERREIRA DOS SANTOS.

Santana de Parnaíba, 30 de Junho de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

------------------------------------------------
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato para aquisição de materiais de 
limpeza e
consumo.
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais 
de Santana de Parnaíba.
CONTRATADA: EMA – ELIZABETE MONTEIRO ALVES-ME
CONTRATO: Nº. 001/2017
DATA: 13 de Julho de 2017.
VALOR GLOBAL: R$ 4.766,00 (quatro mil setecentos e sessenta e seis reais), 
por prazo de doze (12) meses.

Santana de Parnaíba, 13 de Junho de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

------------------------------------------------
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato de convenio na concessão de 
empréstimo
consignado, aos beneficiários e aos servidores da CONVENENTE.
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais 
de
Santana de Parnaíba.
CONTRATADA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXPEDIENTE: Nº. 0011/2017
DATA: 28/06/2017
VALOR GLOBAL: Sem ônus, por prazo indeterminado.

Santana de Parnaíba, 05 de Julho de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO – EDITAL 01/2017

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
torna público, na forma na Lei Municipal nº 3.116, Artigo 15, parágrafo 
2°, de 25/05/11 e suas alterações, que realizará por meio da empresa 
Maria Inês Araújo Alvarenga Congressos Conferências - ME, CNPJ n° 
20.555.133/0001-31, Processo Seletivo Interno com o objetivo de de-
signar profissionais para o cargo de Coordenador Pedagógico, com Re-
gime Jurídico Estatutário, o qual será regido pelas instruções especiais 
constantes do presente Edital, elaborado em conformidade com os dita-
mes da Lei Municipal n° 3.116 e suas alterações vigentes e pertinentes.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I – DO PROCESSO SELETIVO INTERNO

1.1. O Processo Seletivo Interno será realizado sob a responsabilida-
de da empresa Maria Inês Araújo Alvarenga Congressos Conferências 
- ME, obedecidas às normas deste Edital e acompanhada pela Comis-
são Especial Organizadora constituída pela Portaria n°.1568 e Secreta-
ria Municipal de Educação.
1.2. O presente Processo Seletivo Interno visa designar profissionais 
para preenchimento do cargo de Coordenador Pedagógico, conforme 
descrito abaixo:

CARGO VAGAS

VENCIMENTO 
E CARGA HO-
RARIA SEMA-

NAL

REQUISITOS 
MÍNIMOS EXI-

GIDOS
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Coordenador Pe-
dagógico

05
R$ 4.444,63 

40h

Graduação em 
curso superior 
de Licenciatura 
Plena em Peda-
gogia ou Curso 
Normal Superior 
completo ou Pós 

Graduação na 
área de Educa-

ção;
Servidor efetivo 
na rede munici-
pal de educação 
com no mínimo 
3 (três) anos de 
exercício com-
provados em 

funções do Ma-
gistério.  

1.2.1. Descrição de Coordenador Pedagógico: profissional do quadro do ma-
gistério público municipal responsável pela orientação, coordenação pedagógi-
ca e apoio à atividade docente, planejamento da ação educativa e desenvolvi-
mento curricular dos Colégios e além de outras, que lhe forem atribuídas pela 
Secretaria Municipal de Educação.
1.3. O Processo Seletivo Interno, para fins de convocação, terá validade de 
1(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade 
da Secretaria Municipal de Educação. 

II – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher 
as condições para inscrição especificadas a seguir:
a) Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme espe-
cificado no item 1.2, Capítulo I;
b) Não ter sofrido advertência ou suspensão nos últimos 12 (doze) meses;
c) Não encontra-se em Licença saúde;
d) Não estar afastado sem remuneração;
e) Não encontra-se em período de readaptação;
f) Não estar readaptado;
2.2. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem as 
condições para inscrição especificadas no item 2.1., deste, será solicitado por 
ocasião da convocação, que antecede a designação.
2.3. A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibi-
lidade de aproveitamento do candidato em decorrência de sua habilitação no 
Processo Seletivo Interno, anulando-se todos os atos decorrentes de sua ins-
crição.

III – DAS INSCRIÇÕES

3.1 Para se inscrever o candidato deverá comparecer pessoalmente na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Professor Edgar de Moraes, 
150 - Jardim Frediani - Santana de Parnaiba/SP, no período de 17 à 28 de julho 
de 2017, no horário das 9h00 às 16h00.
a) O preenchimento de requerimento próprio, que será fornecido no local de 
inscrição;
b) A apresentação de cópia simples da cédula de identidade, crachá ou Cartei-
ra de Trabalho. 
3.2 Caberá ao candidato, no ato da inscrição:
a) O preenchimento de requerimento próprio, que será fornecido no local de inscrição;
b) A apresentação de cópia simples da cédula de identidade, crachá ou Cartei-
ra de Trabalho.
3.3 Caberá ao Candidato com Deficiência dar atendimento aos critérios estabe-
lecidos aos demais candidatos, declarando no formulário de inscrição, o tipo e 
grau da deficiência, anexando ao mesmo, comprovação da respectiva deficiência:
a) Laudo médico atualizado, com indicação do CID (Classificação Internacio-
nal de Doenças); 
b) A data prescrita do laudo médico, não poderá ultrapassar 6 (seis) meses à 
data da respectiva inscrição.

IV – DAS PROVAS

TABELA DE AVALIAÇÕES

CARGO AVALIAÇÃO / PROVA / CONTEÚDO QUANTIDADES

COORDENADOR
PEDAGÓGICO

Prova Objetiva Legislação Educa-
cional

Conhecimentos 
Específicos

20
20

Prova de Estudo 
de caso

Texto descritivo 
com 20 linhas 01

4.1 O Processo Seletivo Interno para Coordenador Pedagógico, constará de du-
as partes, sendo a primeira composta de Prova Objetiva de Conhecimentos Es-
pecíficos e Legislação e a segunda Prova de Estudo de Caso.
4.1.1 A Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos e Legislação será cons-
tituída de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com quatro alternativas 
cada, de 0,25 peso por questão.
4.1.2 A Prova de Estudo de Caso será constituída de texto descritivo expressan-
do situação “hipotética de aluno no contexto escolar”, cabendo ao candidato:
a) Dar opinião sobre o caso indicando a possibilidade de intervenção(ões) no 
espaço educativo e justificando a(s) intervenção(ões) escolhidas em até 20 
(vinte) linhas.
4.2 Todas as provas estarão acordadas com os conteúdos discriminados na 
Bibliografia descrita no Anexo II, sendo que: 
4.2.1 A aplicação deste Processo Seletivo Interno ocorrerá em único dia (Pro-
va Objetiva de Conhecimentos Específicos e Legislação + Prova de Estudo de 
Caso), com duração prevista de 4 (quatro) horas;
4.2.2 A valoração de cada uma delas (Prova Objetiva de Conhecimentos Es-
pecíficos e Legislação + Prova de Estudo de Caso) será de “0” (zero) a “10” 
(dez) pontos;
4.2.3 Somente serão avaliadas a Prova de “Estudo de Caso” daqueles candi-
datos que tiverem atingido no mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva de Conhecimentos Específicos e Legislação.
4.3 As Provas serão realizadas no dia 12/08/2017 no C.M. “Tenente General 
Gaspar de Godoi Colaço, localizado na Rua Coronel Raimundo, 32 – Centro, 
Santana de Parnaíba, SãoPaulo, das 09:00 às 13:00 horas.
4.4 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracteri-
zará a desistência do candidato e resultará na eliminação do Processo Seletio 
Interno.
4.5 Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro 
dia, horário e local.

4.6 O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com ante-
cedência mínina de 30 minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição;
a) ORIGINAL de um dos documentos a seguir: Cédula Oficial de Identidade, Car-
teira Nacional de Habilitação com foto ou Crachá como funcionário da Prefeitu-
ra de Santana de Parnaíba;
b) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

V – DO RESULTADO DAS PROVAS 

5.1. A nota final do candidato será igual ao total de pontos obtidos na soma da 
Prova objetiva de Conhecimentos Específicos e Legislação somados a Prova 
de Estudo de Caso.
5.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota final.
5.3. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por 
dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessiva-
mente, o candidato que:
a) obtiver maior pontuação na Prova de estudo de caso;
b) obtiver maior tempo na função docente na Secretaria Municipal de Educação 
de Santana de Parnaíba;
c) Maior idade;
5.4. O resultado do Processo Seletivo Interno contendo a classificação final, 
estará disponível:
a) Em listagem afixada no mural da sede da Secretaria Municipal de Educação, 
situado à Rua Professor Edgar de Moraes, 150 – Centro - Santana de Parnaíba/
SP, nos dias úteis, das 9 às 16 horas, em publicação na Imprensa Oficial do 
Município e no site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

VI – DOS RECURSOS

6.1 Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis contado a partir da data de divulgação da classificação, considerando que:
6.1.2 A entrega será feita pessoalmente, das 9h00 às 16h00, na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, setor de protocolo, situada Rua Professor Edgar de Mora-
es, 150 – Jardim Frediani – Santana de Parnaíba/SP;
6.1.3 Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
a) Por outro meio que não seja o estabelecido neste Edital;
b) Fora do prazo estabelecido;
c) Sem fundamentação lógica e consistente;
d) Entregues em locais diferentes daquele especificado no inciso 6.1 e 6.1.2 do 
presente edital. obtida pelo candidato para uma nova nota/classificação supe-
rior ou inferior e nova publicação da classificação final.
6.3 Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o re-
sultado final do Processo Seletivo Interno com as alterações ocorridas em face 
do disposto no inciso anterior.
6.4 Em hipótese alguma será aceito, vistas de prova, revisão de recurso, recur-
so do recurso ou recurso da classificação final definitiva.
6.5 A comissão examinadora constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

VII – DA HOMOLOGAÇÃO:

7.1. Decidida à seleção, a Comissão Organizadora encaminhará o resultado do 
Processo Seletivo Interno para o Secretário Municipal de Educação, para análi-
se e homologação do resultado.

VIII – DA DESIGNAÇÃO:

8.1. Homologado o resultado do presente Processo Seletivo Interno, o candi-
dato selecionado será convocado para atribuição e entrega da documentação e 
comprovações exigidas no item 1.2, por meio de publicação na Imprensa Ofi-
cial do Município e afixado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Edu-
cação, situada à Rua Professor Edgar de Moraes, 150 – Jardim Frediani – San-
tana de Parnaíba – SP e site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br. 
8.2 O não comparecimento para atribuição, quando convocado, implicará na 
exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Processo 
Seletivo Interno.
8.3 O docente nomeado em função de confiança será legalmente afastado de 
classes e/ou aulas a ele atribuídas para o ano. 8.3.1 Em caso de cessação da 
designação da função de confiança, o docente retornará para as classes e/ou 
aulas a ele anteriormente atribuídas;
8.3.2 A cessassão da designação fica condicionada ao desempenho do Coor-
denador Pedagógico e a critério do Secretário de Educação.
8.3.3 Os docentes designados não perderão as vantagens do cargo perma-
nente. 
8.3. A aprovação no Processo Seletivo Interno não gera direito a designação, 
mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação.
8.4. A omissão do candidato ou sua negação expressa será entendida como 
desistência da designação, ensejando à administração o chamamento do can-
didato seguinte da lista final de classificação.

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 A inscrição implica a aceitação por parte do candidato de todos os princí-
pios, normas e condições do Processo Seletivo Interno, estabelecidos no pre-
sente Edital e na Lei Municipal 3.116 de 25/05/2011.
9.2 A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irre-
gularidade em documentos eliminarão o candidato do Processo Seletivo Inter-
no, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das san-
ções penais aplicáveis à falsidade da declaração.
9.3 Na falta de cédula de identidade original poderá, a critério da Comissão Or-
ganizadora, serem admitidos, na sala de provas, os candidatos que apresenta-
rem documentos outros, como: carteira de trabalho, carteira do órgão de clas-
se, certificado militar, carteira de habilitação com foto, desde que, permitam 
com clareza, a sua identificação.
9.3.1 Não serão aceitos quaisquer outros documentos diferentes dos acima 
definidos.
9.4 A validade do presente Processo Seletivo Interno será de 1 (um) ano, po-
dendo ser prorrogado por igual período, contado da homologação final dos re-
sultados.
9.5 Todas as convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente às 
etapas do presente processo seletivo interno, serão afixados no setor de proto-
colo da Secretaria Municipal de Educação, e divulgados na internet no endereço 
eletrônico www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
9.6 Todos os problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido ex-
pressamente previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão do 
Processo Seletivo Interno da Secretaria Municipal de Educação.
9.7 A bibliografia do conteúdo programático encontra-se no Anexo II do pre-
sente Edital.
9.8 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de to-
dos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Inter-
no, devendo ainda, manter seu endereço e telefone atualizados, até que expire 
o processo de validade do referido processo.
9.9 Fazem parte integrante ao presente edital os Anexos I e II.                                 

                       
Santana de Parnaíba, 07 de julho de 2017.

Prefeitura do Município de Santana de Parnaiba.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
Compete ao Coordenador Pedagógico: 
Orientar os professores de Educação Básica – PEB I e II da unidade escolar, in-
clusive os de Ensino de Jovens e Adultos e, quando for o caso, aos professores 
de Educação Básica - Educação Especial;
Fornecer subsídios técnicos ao corpo docente e ao Diretor de Escola;
Planejar junto ao corpo docente, ações de supervisão no exercício de prática da 
docência com o objetivo de contribuir para melhoria do trabalho didático e me-
todológico dos professores; 
Planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar as reuniões pedagógicas, 
dando “ feed back ” ao corpo docente dos resultados obtidos;
Coordenar a elaboração e desenvolvimento da proposta curricular e do plano 
municipal de educação, com a assistência da equipe pedagógica;
Trabalhar de forma integrada com o Diretor da Unidade Escolar conforme Pro-
jeto Político Pedagógico da unidade escolar;
Coletar informações e sistematizar dados específicos que subsidiem as ações 
de planejamento, acompanhamento, avaliação, controle e integração do currí-
culo;
Colaborar no processo de integração escola-família-comunidade.

ANEXO II 
 BIBLIOGRAFIA

A. LEGISLAÇÃO
Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) e atualizações.
Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente).
Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica.
Lei nº 2001, de 14 de agosto de 1998 (Sistema Nacional de Educação).
Lei 11274, de 6 de fevereiro de 2006 (altera a redação dos arts. 29, 30,32 e 87 
da Lei (9394, de 20 de dezembro de 1996).
Lei 3116, de 25 de maio de 2011 (Estatuto do Magistério Público Municipal de 
Santana de Parnaíba).
Lei 3118, de 25 de maio de 2011 (Plano de Cargos, Carreiras e vencimentos do 
Magistério Público Municipal de Santana de Parnaíba).
Lei 3519, de 20 de novembro de 2015 (Plano Municipal de Educação).

B. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

GESTÃO ESCOLAR 

PROJETO PEDAGÓGICO
- THURLER, Mônica Gather. Inovar no interior da escola. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
cap. 2 e 4

UNIDADE EDUCACIONAL COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO
- PERRENOUD, Philippe et al. (Orgs.). Formando professores profissionais: quais es-
tratégias? Quais competências? Porto Alegre: Artmed, 2001. cap. 9. 
- PIMENTA, Selma G.; GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese 
e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. Parte I: cap. 1 a 3

PROCESSO DE AVALIAÇÃO
- HOFFMANN, Jussara. Avaliar: respeitar primeiro, educar depois. 
Porto Alegre: Mediação, 2008. 

EDUCAÇÃO E AS NOVAS TECNOLOGIAS
- COLL, Cesar; MONEREO, Carles. Psicologia da Educação Virtual. Porto alegre: Art-
med, 2010. cap. 1, 5. 
LÉVY, PIERRE. Cibercultura. São Paulo: editora 34, 1999. cap. 1, 8 e 10.

O COTIDIANO ESCOLA
- COELHO, Maria Inês de Matos; COSTA, Anna Edith Bellico (Org.). 
A Educação e a formação humana: tensões e desafios na contemporaneidade. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. cap. 1.

2. CURRÍCULOS E PROGRAMAS/CP

SABERES E PRÁTICAS
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
- LÜCK Heloisa, Metodologia de Projetos - Uma Ferramenta de Planejamento e Gestão. 
Petrópolis: Vozes, 2013.

DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA LEITORA
- CAMPS, Anna e colaboradores – Propostas Didáticas para Aprender a Escrever Porto 
Alegre: Artmed, 2002. cap. 2 - 4. 

CONCEPÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
- COLL, Cesar. Aprendizagem Escolar e Construção de Conhecimento
 Porto Alegre: Artmed, 1994. cap. 5 - 6. 

ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM
- ZABALA, Antônio. Enfoque Globalizado e Pensamento Complexo: uma
proposta para o currículo escolar. Porto Alegre: Artmed, 2002. cap. 1 - 3. 
- OLIVEIRA  Zilma. Eduação Infantil Fundamentos e Métodos cap. VII, VIII, IX, X ,XI e XII.

3- EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

- ALARCÃO, Isabel. Escola, Reflexiva e Nova Racionalidade. Porto Alegre: Artmed, 
2001. cap. 1. 
- PERRENOUD, Philippe Escola e Cidadania  cap. 1,2,4 e 5

4- CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
CURRÍCULOS E PROGRAMAS

- BARBOSA, Maria Carmen S. Por Amor e por Força: rotinas na Educação Infantil. Por-
to Alegre: Artmed,2006. cap. 7 - 9.

- FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo. Cortez, 2001. 
- OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: 
Cortez, 2007. cap. 9. 
- OSTETTO, Luciana E. (Org.). Educação infantil: saberes e fazeres da formação de 
professores. Campinas: Papirus, 2008. cap. 2 - 5. 
- PARRA, Cecília. et al. Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto 
Alegre: Artmed, 1996. cap. 5 - 7.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 03/2017

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, torna 
público, na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Muni-
cipal nº 3.120, de 25/05/11 e suas alterações, que dispõe sobre a contratação 
de temporários no Município de Santana de Parnaíba, que realizará Processo 
Seletivo Simplificado com o objetivo de recrutar profissionais para FORMAÇÃO 
DE CADASTRO, visando às contratações emergenciais necessárias a munici-
palidade, cuja contratação será realizada pelo Regime Jurídico Estatutário, para 
as função de MÉDICO E MÉDICO PLANTONISTA, os quais serão regidos pelas 
instruções especiais constantes do presente Edital, elaborado em conformida-
de com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I – DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela Secretaria Municipal 
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de Administração, por meio de Comissão Organizadora em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde.
1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado visa selecionar profissionais 
para preenchimento das funções de Médico e Médico Plantonista, conforme 
descritos abaixo:

FUNÇÃO
CAMPO DE
ATUAÇÃO

VENCIMENTO 
INICIAL E CAR-
GA HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITOS
MÍNIMOS EXI-

GIDOS

Médico

Gastroenterolo-
gista

R$ 9.854,98 (*)
(**)
20h

Graduação Su-
perior Comple-
ta em Medicina, 
com residência 
comprovada, ou 
experiência míni-
ma de 5 (cinco) 
anos compro-
vada, ou Título 
de Especialista 
em Gastroente-
rologia e regis-
tro profissional 
no órgão compe-
tente.

Pneumologista
Infantil

R$ 9.854,98 (*)
(**)
20h

Graduação Su-
perior Comple-
ta em Medicina, 
com residência 
comprovada, ou 
experiência míni-
ma de 5 (cinco) 
anos comprova-
da, ou Título de 
Especialista em 
Pneumologia In-
fantil e registro 
profissional no 
órgão compe-
tente. 

Psiquiatra Infantil
R$ 9.854,98 (*)

(**)
20h

Graduação Su-
perior Comple-
ta em Medicina, 
com residência 
comprovada, ou 
experiência míni-
ma de 5 (cinco) 
anos comprova-
da, ou Título de 
Especialista em 
Psiquiatria Infan-
til e registro pro-
fissional no ór-
gão competente.

Reumatologista
R$ 9.854,98 (*)

(**)
20h

Graduação Su-
perior Comple-
ta em Medicina, 
com residência 
comprovada, ou 
experiência míni-
ma de 5 (cinco) 
anos comprova-
da, ou Título de 
Especialista em 
Reuma to l og i a 
registro profis-
sional no órgão 
competente.

Médico Planto-
nista

Pediatra

R$ 11.742,78 
(*)

(***)
24h

Graduação Su-
perior Comple-
ta em Medicina, 
com residência 
comprovada, ou 
experiência míni-
ma de 5 (cinco) 
anos comprova-
da, ou Título de 
Especialista em 
Pediatria regis-
tro profissional 
no órgão compe-
tente. 

Legenda:
(*) Incluso adicional de insalubridade previsto para o cargo.
(**) Incluso o adicional para Médicos Ambulatoriais no valor de R$ 
36,55 (trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) por hora traba-
lhada referente a jornada de 20 horas semanais de segunda a sexta fei-
ra, conforme previsto no Decreto n° 3751 de 15 de julho de 2015.
(***) Incluso o adicional para Médicos de Urgência e Emergência no 
valor de R$ 46,19 (quarenta e seis reais e dezenove centavos) por hora 
trabalhada referente a plantões de 24 horas de segunda a sexta feira, 
conforme previsto no Decreto Municipal n° 3751 de 15 de julho de 2015.
OBS: De acordo com a Lei 3.476. de 24/06/2015 a qual altera dispositi-
vos da Lei Municipal n° 3.117, de 25/05/2011, estabelece: A interesse e 
ao critério da Administração os Profissionais da Saúde podem ter jorna-
das de 6, 12, 14, 16, 20, 24, 30 ou 36 horas semanais. Os vencimentos 
serão pagos de forma proporcional a jornada atribuída. A redução da 
jornada somente poderá ocorrer mediante consentimento do servidor.
1.2.1. A Descrição Sumária das funções de Médico e Medico Planto-
nista é a que segue: Presta assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos 
e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfer-
midades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para 
promover a saúde e bem-estar da população. Presta socorros de urgên-
cia e emergência.
1.3. O Processo Seletivo Simplificado, a título emergencial, para fins 
de convocação, terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, podendo 
ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da muni-
cipalidade. 

1.4. O contrato de trabalho será regido pelo regime estatutário previsto 
na Lei Municipal nº 3.120, de 25/05/11 e suas alterações, que dispõe 
sobre a contratação de temporários no Município de Santana de Parnaí-
ba, submetendo-se ao cumprimento dos deveres e proibições constan-
tes na referida Lei Municipal, durante todo o prazo contratual.
1.5. O prazo do contrato depende da natureza do pedido, podendo ser 
prorrogado até o período máximo de 2 (dois) anos e poderá ser res-
cindido a qualquer tempo pela Administração Municipal em caso de 
descumprimento dos deveres funcionais previstos na Lei Municipal, 
ou havendo interesse administrativo na rescisão antecipada do con-
trato.

II – DOS PRAZOS E DOS CRITÉRIOS

2.1. O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital será 
realizado mediante Avaliação Curricular dos candidatos inscritos e o pre-
enchimento dos requisitos legais da profissão, de caráter classificatório. 
2.2. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo Simplificado se-
rão divulgados oficialmente por meio de Editais afixados no DEPARTA-
MENTO DE RECURSOS HUMANOS - Admissão, situado à Rua São Mi-
guel Arcanjo, n.º 90 – Centro - Santana de Parnaíba/SP e publicados 
na Imprensa Oficial do Município e em caráter informativo no site  www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br.
III – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

3.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e 
preencher as condições para inscrição especificadas a seguir:
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas Constitu-
cionais;
b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
c) No caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;
d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis;
f) Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para a Função, conforme 
especificado no item 1.2, Capítulo I. 
g) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, esta-
dual ou municipal) em consequência de processo administrativo;
h) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administra-
ção, a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 11.343 de 
23/08/2006;
i) Não registrar antecedentes criminais;
j) Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física in-
compatível com o exercício da Função; e
l) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposen-
tadoria compulsória nos termos do Artigo 40, inciso II, da Constituição 
Federal.
3.2. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos pos-
suem as condições para inscrição especificadas no item 3.1., deste, se-
rá solicitado por ocasião da convocação, que antecede a contratação.
3.3. A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na im-
possibilidade de aproveitamento do candidato em decorrência de sua ha-
bilitação no Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos 
decorrentes de sua inscrição.

IV – DAS INSCRIÇÕES

4.1. Para se inscrever o interessado deverá enviar email para sma.rha-
dmissao@santanadeparnaiba.sp.gov.br, contendo no corpo do email, 
Nome, RG, CPF, Endereço, telefone, N° da CRM e a FUNÇÃO PARA INS-
CRIÇÃO, conforme descritos no quadro do item 1.2, anexando obriga-
toriamente ao email o currículo e todos os comprovantes declarados 
no mesmo, ou entregues pessoalmente no Setor de Recursos Humanos, 
sito a Rua São Miguel Arcanjo, n° 90 – Centro, Santana de Parnaíba, SP, 
no período de 10 à 21/07/2017, os quais serão analisados pela Comis-
são Organizadora. 
4.2. Os Certificados, Diplomas, entre outros, originais, declarados nos 
Currículos e anexados ao email, serão apresentados e comprovados no 
ato da contratação.

V – DA AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS

5.1. Aos candidatos inscritos serão atribuídos até o máximo de 100 
(cem) pontos na Avaliação Curricular, a serem pontuados conforme es-
pecificados na tabela a seguir, com exceção dos comprovantes consi-
derados requisitos, conforme descritos na tabela 1.2 do Edital.

TABELA DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

COMPROVANTES PA-
RA A AVALIAÇÃO CUR-
RICULAR

PONTUAÇÃO

VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO

Doutorado em qualquer 
área da Medicina ou 
Saúde Pública

50 pontos 50 pontos

Mestrado em qualquer 
área da Medicina ou 
Saúde Pública

30 pontos 30 pontos

Curso de Especializa-
ção em nível de pós-
-graduação em qual-
quer das áreas de 
Medicina ou Saúde Pú-
blica, com carga horá-
ria mínima de 360 ho-
ras

10 pontos 20 pontos

5.2. Todos os currículos, desde que possuam os requisitos mínimos, serão 
aceitos, porém classificados conforme pontuação na Avaliação Curricular. 
5.3. O candidato que não somar pontuação conforme descrito acima, 
será classificado por idade em ordem decrescente.

VI – DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

6.1. A nota final do candidato será igual ao total de pontos obtidos na 
Avaliação Curricular.
6.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota 
final, em lista de classificação por função.
6.3. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebi-

das por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificató-
ria, sucessivamente, o candidato que:
a) apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos; e
b) apresentar maior idade inferior a 60 (sessenta) anos até o último dia 
das inscrições;
6.4. O resultado do Processo Seletivo Simplificado, contendo a classifi-
cação final, estará disponível:
a) Em listagem afixada no DRH da Prefeitura, situado na Rua São Miguel 
Arcanjo, 90 – Centro - Santana de Parnaíba - SP, nos dias úteis, das 9 
às 16 horas, em publicação na Imprensa Oficial do Município e no site 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

VII – DA HOMOLOGAÇÃO:

7.1. Decidida a seleção, a Comissão Organizadora encaminhará relató-
rio do Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal, para análi-
se e homologação do resultado e contratação, obedecendo a ordem de 
classificação.

VIII – DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:

8.1. Homologado o resultado do presente Processo Seletivo Simplifica-
do, o candidato selecionado será convocado por meio de publicação na 
Imprensa Oficial do Município, onde terá o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis para comparecimento junto ao Departamento de Recursos Hu-
manos para a formalização do Contrato e recebimento de orientações, 
oportunidade em que deverá comprovar/apresentar a seguinte documen-
tação: carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento, Tí-
tulo de Eleitor, Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, 
Cédula de Identidade – RG ou RNE, 1 (uma) foto 3x4 recente, Inscrição 
no PIS/PASEP ou rastreamento realizado na Caixa Econômica (caso o 
primeiro trabalho tenha sido  em empresa privada), ou Banco do Brasil 
(em empresa pública), CPF, Comprovantes de escolaridade, Certidão de 
Nascimento dos filhos, com idade inferior a 18 (dezoito) anos, salvo se 
inválido, Resultado de Antecedentes Criminais, comprovante de endere-
ço atualizado em seu nome, número de conta corrente do Banco Santan-
der, registro profissional no órgão competente e declaração de acúmulo, 
dentro do permitido.
8.2. Caso haja necessidade a Prefeitura do Município de Santana de Par-
naíba poderá solicitar outros documentos complementares.
8.3. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não gera direito a con-
tratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação.
8.4. A omissão do candidato ou sua negação expressa será entendida 
como desistência da convocação, ensejando à administração ao chama-
mento do candidato seguinte da lista final de classificação.
8.5. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão subme-
tidos a exames e/ou a apresentação de laudos específicos, conforme a 
natureza do cargo, que avaliará sua capacidade física e mental no de-
sempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que concorrem.
8.6. As decisões do serviço médico da Prefeitura do Município de San-
tana de Parnaíba, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são 
soberanas e delas não caberá nenhum recurso.
8.7. Não serão aceitos quaisquer tipos de protocolos no ato da contrata-
ção ou cópias dos documentos exigidos.
8.8. O não comparecimento no prazo determinado de 05 (cinco) dias 
úteis contados da publicação implicará na sua exclusão e desclassifica-
ção em caráter irrevogável do Processo Seletivo Simplificado.

Santana de Parnaiba, 07 de julho de 2017.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

------------------------------------------------
CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam con-
vocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua 
São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumera-
dos no edital supracitado.
Concurso Público 001/2013 Assistente Técnico Jurídico: 032- Fabiana 
Tamie Maeda-RG/SP-29.606.298-4. Concurso Público 001/2014 Pro-
fessor de Música (Trompete ou Trombone ou Tuba ou Bombardino 
ou Trompa e Musicalização Infantil): 001- Thiago de Faria Pinheiro-
-RG/SP-41.707.063-9. Assistente Social: 028- Rosa Maria Menezes 
Moreira-RG/SP-21.839.478-0. Concurso Público 001/2015 Médico 
Plantonista: 098- Paulo Juliano Ardito-RG/SP-16.777.010-X. Concur-
so Público 002/2016 Agente de Serviços de Alimentação: 071- Ma-
ria Irene da Silva-RG/SP-59.501.585-2; 072- Camila Costanzi Lima-RG/
SP-47.884.507-8; 073- Maria Goretti de Medeiros Silva Miranda-RG/SP-
50.699.284-6. Técnico de Enfermagem: 001- Valquiria Barbosa dos 
Santos-RG/SP-27.785.757-0.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, fica convocado pa-
ra apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados des-
ta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, 
n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 Médico com Especialização em Ginecolo-
gia e Obstetrícia: 002- Sonia Christina Leme Stach-RG/SP-17.266.335-0.

Santana de Parnaíba, 07 de julho de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

------------------------------------------------
CONVOCAÇÃO

Fica convocada a Senhora ADRIANA APARECIDA DINIZ KOBAYASHI, 
RG n° 29.600.321-9, para comparecer a Secretaria Municipal de Ad-
ministração - Setor de Recursos Humanos - Admissão, sito à Rua São 
Miguel Arcanjo, n° 90 - Centro - Santana de Parnaíba/SP, para cumpri-
mento do Processo n° 1004061-90.2016.8.26.0529, no prazo máximo 
e improrrogável de 03 (três) dias uteis. 

Santana de Parnaíba,  07 de julho de 2017.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

------------------------------------------------
NOTA

Portaria nº 1.737, de 27 de junho de 2017, exonera à pedido o Senhor AN-
DRE VIEIRA DO NASCIMENTO, portador do RG n.° 37.958.135-8/SSP-SP, 
do cargo efetivo de Guarda Municipal Comunitário - 3ª Classe, grupo GMC, 
nível IA, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba



Ano V - Edição 185
De 07 a 13 de julho de 2017 8

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br /PrefeituraSantanadeParnaiba A 2ª melhor cidade em Gestão Pública do Brasil!


