
 

 
 
 

 
 

P R O C E S S O  S E L E T I V O  -  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 2  
 

R E T I F I C A Ç Ã O  N º  0 1  
 
A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, RETIFICA o edital de abertura de inscrições do 
PROCESSO SELETIVO - Edital nº 01/2012, a saber: 

 

Onde se lê: 

FUNÇÕES PARA ÁREA DA SAÚDE 

FUNÇÃO 
CÓDIGO 
FUNÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

VENCIMENTOS REQUISITOS 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
Agente Comunitário 

de Saúde 

Bairros de atuação 

Cidade São Pedro 
Parque Santana 

Fazendinha 

111 40h(*) R$ 941,90 (**) 

I - residir na área da comunidade em que atuar desde a 
data da publicação do edital do processo seletivo público; 

II - haver concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; e 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

R$ 14,90 

 
Leia-se: 

FUNÇÕES PARA ÁREA DA SAÚDE 

FUNÇÃO 
BAIRROS DE 

ATUAÇÃO 
CÓDIGO 
FUNÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

VENCIMENTOS REQUISITOS 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cidade São 
Pedro 

111 

40h(*) R$ 941,90 (**) 

I - residir na área da comunidade em que atuar 
desde a data da publicação do edital do processo 
seletivo público; 

II - haver concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; e 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

R$ 14,90 
Parque Santana 111 

Fazendinha 111 

 
 Onde se lê: 
11.5. Para a realização do Curso serão convocados inicialmente os 40 (quarenta) primeiros candidatos classificados, obedecendo à ordem de 
classificação, com os critérios de desempate aplicados. 

 

Leia-se: 
11.5. Para a realização do Curso serão convocados inicialmente os 20 (vinte) primeiros candidatos classificados em cada bairro de atuação, 
obedecendo à ordem de classificação, com os critérios de desempate aplicados. 

 
Onde se lê: 
PARA AS FUNÇÕES DE ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR 
ESPORTIVO: 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES - Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, 
revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, nacionais e globais. Panorama local, nacional e 
internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional. (notícias veiculadas nos últimos seis meses da data da prova). História 
e geografia do município de Piedade.  

Leia-se: 
PARA AS FUNÇÕES DE ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR 
ESPORTIVO: 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES - Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, 
revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, nacionais e globais. Panorama local, nacional e 
internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional. (notícias veiculadas nos últimos seis meses da data da prova).  

 
Permanecem inalterados os demais itens do edital. 
 

Santana de Parnaíba, 07 de junho de 2012.   
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 


