
 
 
A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, informa que o cargo de 
Analista em Gestão Municipal do Concurso Público nº 01/2011, está cancelado, tendo em vista as 
divergências existentes nos requisitos do cargo, conforme publicado no edital 01/2011 e os requisitos 
estabelecidos na Lei n° 3.117, de 25 de maio de 2011 (dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba e dá outras providências). 
 
As divergências existentes são: 
1. Informações do cargo com base na Lei atual: 

Nomenclatura do Cargo: Analista em Gestão Pública 
Requisitos: Graduação Superior em Administração de Empresas, Administração Pública, Economia, 
Ciências Sociais, Estatística, Psicologia ou Pedagogia e Registro profissional. 

2. Informações do cargo constante no edital nº 01/2011: 
Nomenclatura do Cargo: Analista em Gestão Municipal 
Requisitos: Superior Completo em Administração ou Administração Pública ou Economia ou Direito ou 
Psicologia; Registro Profissional no órgão competente e Conhecimentos de informática em nível de 
usuário (Word/Excel). 

Os candidatos inscritos no edital nº 01/2011, para o cargo de Analista em Gestão Municipal, estarão 
automaticamente inscritos no próximo concurso, a ser realizado em data a ser divulgada oportunamente, 
com a nomenclatura correta do cargo de Analista em Gestão Pública. 

Os candidatos que não possuírem os requisitos com base na Lei ou quiserem, por opção, não mais participar 
do próximo Concurso Público, para o cargo de Analista em Gestão Pública, poderão solicitar a devolução da 
taxa de inscrição no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), até o dia 21 de janeiro de 2012, 
enviando solicitação através do email: devolucao@institutomais.org.br, contendo o nome completo do 
candidato, n° do RG, n° do CPF, n° de inscrição (se tiver) e os dados bancários. 

O candidato que não fizer sua solicitação dentro do prazo estabelecido estará automaticamente inscrito no 
próximo concurso público para o cargo de Analista em Gestão Pública, não podendo solicitar tal devolução 
posteriormente. 

Permanece validado o Concurso 001/2011, para os cargos de Assistente em Gestão Pública, Comprador e 
Oficial Administrativo. 
 

Santana de Parnaíba, 16 de dezembro de 2012. 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 

 
 


