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CONCURSO PÚBLICO 01/2012 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA 

 
 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, no uso de suas atribuições legais, 
CONVOCA os candidatos considerados APTOS na Avaliação Psicológica, referente ao 
Concurso Público 01/2012, para o cargo de Guarda Municipal Comunitário, a comparecerem 
no Departamento de Recursos Humanos, para retirada de encaminhamento para início do 
Curso de Formação, sétima e última fase do concurso, munidos dos seguintes documentos 
(original e cópia): 

RG, CPF, Carteira de Trabalho (página da foto e da qualificação civil), Titulo de Eleitor, 
Certificado de Reservista, Certidão de Casamento com Averbação se necessário ou 
Certidão de Nascimento (se solteiro), 1 foto 3x4 (recente), Comprovante de Residência 
(recente em nome do candidato, pais ou cônjuge), Carteira Nacional de Habilitação 
categoria B, Comprovante de Escolaridade, Conta do Banco Santander. 

ATENÇÃO: Caso o candidato não tenha conta aberta no Banco Santander, deverá trazer 1 
(uma) cópia adicional dos seguintes documentos: 

RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento e Comprovante de Residência.  

Para retirar o encaminhamento de início no Curso de Formação o candidato deverá 
comparecer no DRH da Prefeitura, sito a Rua São Miguel Arcanjo, 90 – Centro – Santana de 
Parnaíba/SP, impreterivelmente nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2012.  

Esta convocação estará disponível nos sites: www.institutomais.org.br e 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br e no mural do Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura. 

Ao candidato só será permitido à retirada do encaminhamento para o ingresso no Curso 
de Formação, nos dias e local determinados neste EDITAL. Não será permitida, em 
hipótese alguma, quaisquer alterações. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para o CURSO DE FORMAÇÃO 
contidos no Capítulo XV, do Concurso nº 01/2012. 

 

 
Santana de Parnaíba, 29 de junho de 2012. 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 


