
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2012 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos inscritos no 
Concurso Público – edital 03/2012 para prestarem as provas objetivas, a serem realizadas de acordo com as informações divulgadas 
neste edital. 

As provas objetivas serão realizadas na cidade de SANTANA DE PARNAÍBA, no dia 06 de maio de 2012.  O candidato deverá se 
apresentar às 08h00. Os portões serão fechados impreterivelmente às 08h30min. 

Os locais de realização das provas contendo a relação dos candidatos, sala e horário, estarão disponíveis nos sites: 
www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaíba.sp.gov.br, a partir de 27 de abril de 2012.  

Ao candidato só será permitida a participação das provas na respectiva data, horário e local determinado. Não será permitida, em 
hipótese alguma, realização das provas fora do local designado. 

O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha, 30 
minutos antes do horário estabelecido para fechamento dos portões.  

O ingresso no local das provas só será permitido ao candidato que apresentar ORIGINAL de um dos documentos de identidade a 
seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de 
Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como 
documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CREA etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 
9.503/97). 

Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
b) Não apresentar os documentos exigidos no item 6.6., alínea “b” do edital nº 03/2012 do concurso; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no Item 
6.11.5, do edital nº 03/2012 o concurso. 
e) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de 
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou calculadoras; 
f) For surpreendido utilizando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, notebook e/ou equipamento similar; 
g) tiver o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas; 
h) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
i) Não devolver o material cedido para realização das provas; 
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores 
e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 
k) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
l) Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas; 
m) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e na folha de respostas; e 
n) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das provas, contidos no Edital nº 03/2012 do Concurso 
Público. 
 
Santana de Parnaíba, 27 de abril de 2012. 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 



DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR LOCAL DE PROVA 
 
 

ATENÇÃO: Os locais de realização das provas contendo a relação dos candidatos, sala e horário de 
prova, estarão disponíveis nos sites: www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaíba.sp.gov.br.  

 
 

D A T A  D A  P R O V A  -  0 6  D E  M A I O  D E  2 0 1 2  
 

 

Apresentação do candidato: 08h00 / Fechamento dos portões: 08h30min 

CARGOS LOCAL DA PROVA 

TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS NOS CARGOS DE: 

301 - Técnico de Enfermagem 
302 - Cirurgião Buco Maxilo Facial 

303 - Cirurgião Dentista 

C.M. “Prof Carlos Alberto de Siqueira” 
Rua Sorocaba 02 

Cento e Vinte/ Vila Maria Nazaré 
Santana de Parnaíba – SP 

TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS NOS CARGOS DE: 

304 - Médico 
305 - Médico (Especialidade Alergia) 

306 - Médico (Especialidade Angiologia) 
307 - Médico (Especialidade Endocrinologia) 

308 - Médico (Especialidade Gastroenterologia) 
309 - Médico (Especialidade Ginecologia e obstetrícia) 

310 - Médico (Especialidade Hematologia) 
312 - Médico (Especialidade Pediatria) 

313 - Médico (Especialidade Psiquiatria) 
314 - Médico (Especialidade Ultrassonografia) 

315 - Médico Plantonista (Especialidade Ginecologia e 
obstetrícia) 

316 - Médico Plantonista 
317 - Médico Plantonista (Especialidade Pediatria) 

C. M. "Profa. Hortência Alves dos Santos" 
Rua Piauí, 230 - Fazendinha / Jd. Avencas 

Santana de Parnaíba - SP 

 


