
 
 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 02/2013 
COMUNICADO Nº 01/2013 – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, COMUNICA que as inscrições para o 
Processo Seletivo - Edital nº 02/2013 estão prorrogadas até o dia 10 de maio de 2013, às 14h00, por meio da 
INTERNET, através do endereço eletrônico www.institutomais.org.br. 

O pagamento da taxa de inscrição, através do boleto bancário, a título de ressarcimento de despesas com 
material e serviços, pagável preferencialmente em toda a rede bancária, deverá ser pago até o dia 10 de maio 
de 2013. 

A partir do dia 17 de maio de 2013 o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.institutomais.org.br 
se os dados da inscrição foram recebidos, e se o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo o candidato deverá 
entrar em contato com o Instituto Mais através do telefone (0xx11) 2659-5746 /2659-5748 para verificar o 
ocorrido, nos dias úteis, no horário das 9h às 17h. 

As provas objetivas serão realizadas na cidade de SANTANA DE PARNAÍBA, na data prevista de 26 de maio de 
2013, sendo realizada no período da manhã para as funções de Médico e PEB II (todas as disciplinas) e no 
período da tarde para as funções de Médico Plantonista e Professor Adjunto. 

As informações do local e horário para a realização das provas serão divulgadas a partir do dia 17 de maio de 
2013, em Edital de Convocação, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das 
publicações, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento e estarão disponibilizadas: 
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. 
b) Nos sites: www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br; e 
c) No Setor de Atendimento ao Candidato do Instituto Mais, pelos telefones (11) 2659-5746 / 2659-5748, das 09h 
às 17h, nos dias úteis. 

Permanecem inalterados os demais itens do edital acima mencionado. 
 
 

Santana de Parnaíba, 03 de maio de 2013. 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
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