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802 VAGAS
EMPREGOS

Foto: Marcio Koch

Anistia com até 95% de 
desconto IPTU e demais 
tributos (nos juros e multas)

Locais: Jurídico, NAT e Regional Alphaville

Parque Municipal do Jardim São Luís é inaugurado dia 
12/08 e será o 3º parque entregue em 4 anos

Área de lazer contará com cerca de 9 mil metros quadrados e diversos ambientes esportivos e de recreação, compondo a 3ª macro
região da cidade a receber um parque municipal

Prefeitura assina termo de implantação 
do Pólo da Univesp na cidade

Pólo será instalado no Jd. Isaura e o vestibular da primeira faculdade à 
distância do município contou com mais de 1300 inscritos - Pág. 3

Recanto do Parque é Campeão 
Municipal de Futsal 2017

Em jogo de nove gols, equipe do Parque Santana goleia Sport Club JJ
por 6 a 3 e conquista torneio da 1ª divisão da categoria - Pág. 5

VEJA POSTER DOS FINALISTAS NA PÁGINA 7

P
ara garantir mais lazer e espor-
te para a população do bairro 
São Luís, a prefeitura, por meio 
das Secretarias de Serviços 

Municipais, Atividade Física, Esporte 
e Lazer e da Administração regional 
fazendinha, irá inaugurar no próximo 
sábado (12/08), o Parque Municipal 
do Jardim São Luís. Pág. 03
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Número 1 em empregabilidade

09/08

Procure o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais perto de sua casa
Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1
Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 625
Cento e Vinte - Rua Andromeda, 150

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605
Pólo Empresarial Tamboré (Em breve)

802 vagas

OcupaçãO LOcaL de TrabaLhO QuanTidade de Vagas  excLusiVas p/deficienTes escOLaridade

Almoxarife Alphaville 1 Ens.Médio

Aux.de Corte de Confecção Fazendinha 1 Fundamental

Auxiliar de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Auxiliar de limpeza Fazendinha 10 X Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Região 100 X Ens. Médio

Auxiliar de logística P. Tamboré 5 X Ens. Médio

Auxiliar de Manutenção Predial Polvilho 1 Ens. Médio

Auxiliar Mecânico de Auto Fazendinha 1 Ens. Médio

Cobrador de transportes coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Corretor de imóveis Alphaville 30 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 250 Ens. Médio

Costureira de Máquina Overloque Fazendinha 5 Fundamental

Costureira de Máquina reta Fazendinha 5 Fundamental

Cozinheiro Geral Fazendinha 1 Ens. Médio

Empregada Doméstica A.da Serra 2 Fundamental

Funileiro de veículos (reparação) Barueri 1 Ens. Médio

Mecânico eletricista de automóveis Cajamar 2 Fundamental

Montador de móveis Centro 2 Fundamental

Operador de telemarketing ativo Tamboré 250 Ens. Méd/Incomp

Operador de telemarketing receptivo Alphaville 100 X Ens. Médio

Padeiro Confeiteiro Fazendinha 2 Fundamental

Padeiro Confeiteiro Colinas 1 Fundamental

Pizzaiolo Barueri 1 Fundamental

Nota importante: Conforme determinação do Ministério Público e Inquérito Civil nº 000043.2014.10.000/0 da Coordenadoria do Sistema Nacional de Emprego, as vagas não poderão conter os indicativos de sexo e faixa etária. “Vagas disponíveis para o momento, as mesmas sofrem alterações constantemente”

Projeto de Mobilidade 
Urbana do município entra 

em sua terceira fase

Santana de Parnaíba vem se desta-
cando no hipismo brasileiro. Na última 
semana, o cavaleiro Victor Xavier, atle-
ta da Hípica Manége Alphaville, conquis-
tou mais um troféu da modalidade. Desta 
vez, a disputa foi válida pelo Campeona-
to Brasileiro, realizada na Sociedade Hí-
pica Catarinense, em Florianópolis. 

Victor chegou ao vice-campeona-
to da prova por equipes e ficou entre 
os melhores da modalidade, levando o 
nome da cidade ao pódio da competi-
ção. (RG)

A prefeitura, por meio da Secretaria de Pla-
nejamento Urbano e Meio Ambiente, iniciará a 
terceira fase do Plano Municipal de Mobilidade, 
Circulação Viária e Transporte de Santana de 
Parnaíba – PlanMob. 

Nesta terceira fase, que acontecerá no 
dia 30/08, a partir das 18h30, no Cine Te-
atro Coronel Raymundo, localizado na Rua 
Suzana Dias, 300 - Centro, serão divulgadas 
as propostas feitas durante a primeira e se-
gunda etapas das reuniões, e contará com a 
presença da população para conhecerem as 
diretrizes que serão aplicadas, visando me-
lhorar a mobilidade nos bairros. (RG)

Foto: Hípica Manege Foto: Sandro Almeida

Atleta parnaibano é 
destaque em campeonato 

brasileiro de hipismo

Praça de Esportes do 
120 recebe obras de 

revitalização

Com o objetivo de proporcionar um 
melhor ambiente para os munícipes que 
frequentam a Praça de Esportes do bair-
ro 120, a Prefeitura, junto à equipe da Ad-
ministração Regional Fazendinha, iniciou 
nessa semana uma reforma geral no local.

A equipe está realizando pintura em to-
da a praça, troca das tabelas nas quadras, 
troca dos pisos, reparos na parte elétrica e 
muito mais.  Além disso, a Praça do Traba-
lhador, na Fazendinha, também está rece-
bendo obras de revitalização para preser-
var o espaço público e melhor atender a 
população. (RG)

Foto: Sandro Almeida

Projeto “Encena Brasil” 
agita moradores do

Parque Santana

Na última semana a prefeitura promoveu 
aos moradores do Parque Santana um fim de 
semana de muita alegria e diversão com as atra-
ções do Projeto Encena Brasil.

O projeto, que tem o apoio do Ministério da 
Cultura e de uma empresa do ramo de forneci-
mento de gás, consiste em levar diversas atra-
ções e atividades gratuitas a pessoas de várias 
partes do Brasil. O público se divertiu com as 
oficinas de dobraduras, teatro de mamulengos 
e ventríloquo, além dos espetáculos do palhaço 
Lelé Pimentão e da Bruxa Serafina, que foram 
algumas das atrações que fizeram a alegria de 
crianças e adultos que estiveram no local.  (RM)

Foto: Fabiano Martins

A Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano e Meio Ambiente, em conjunto com a 
Fundação Alphaville, vai realizar no dia 19/08, 
no CES Alphaville, localizado na Al. Michelan-
gelo, 12 (Centro de Educação para Sustenta-
bilidade) o mini curso “Introdução às Técnicas 
de Reprodução de Plantas e Produção de Mu-
das”. O objetivo é ensinar noções básicas e in-
trodutórias de agricultura urbana e desenvolver 
o bem estar dos participantes através do conta-
to com a natureza. As vagas são limitadas e as 
inscrições podem ser realizadas até o dia 13/08 
pelo e-mail: contato.cesalphaville@gmail.com 
ou no telefone (11) 4153-3618. (RG)

Foto:  Acervo Secom Foto: Sandro Almeida

Dando continuidade aos trabalhos de mo-
bilidade urbana do município, a prefeitura, por 
meio da Administração Regional Fazendinha, 
está realizando implantação e reforma de cal-
çadas em diversas vias do município. 

Na última semana, a equipe da regional es-
teve na Avenida Tenente Marques iniciando os 
trabalhos de ampliação da via para implanta-
ção de calçadas. Assim os pedestres poderão 
transitar pelo local com mais segurança na via 
que liga as regiões Central e de Alphaville com 
a Fazendinha. A prefeitura já realizou mais de 
30 quilômetros de calçadas em diversos bair-
ros como Chácara Solar II e III, Vila Lunarda, 
Jd. Nina, entre outros. (RG) 

Prefeitura abre inscrições 
para o curso de Reprodução 
e Cultivo de Plantas e Mudas

Semedes e Sebrae-SP abrem 
inscrições para Oficinas de 

Empreendedorismo

A 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Emprego, 
Desenvolvimento, Ciên-
cia, Tecnologia e Inova-

ção (Semedes), em parceria com 
o Sebrae-SP, promoverá entre 
os meses de agosto e setembro,  
oficinas  voltadas aos micro em-
preendedores individuais (MEI).

As aulas são gratuitas e as 
vagas limitadas. Para participar 
o interessado deverá encaminhar 
um e-mail para sebraeaqui.
sparnaiba1@gmail.com ou 
sebraeaqui.sparnaiba2@gmail.

com, contendo nome completo, 
CPF, data de nascimento e 
telefones para contato. Os cursos 
serão realizados no PAE – Posto 
de Atendimento Empresarial, 
localizado na Avenida Netuno, 
49 no Centro de Apoio I, em 
Alphaville. No mês de agosto as 
oficinas acontecem no horário 
das 09h às 13h, enquanto que no 
dia 01/09 será das 09h às 12h. 
Para obter mais informações 
os interessados devem entrar 
em contato nos telefones: (11) 
4622-8250 ou (11) 4153-9235 
de segunda a sexta-feira, das 
08h às 17h.

Texto: Renato Menezes
Foto Ilustrativa

Acompanhe abaixo as datas e horários das oficinas SEBRAE
DATA HORÁRIO OFICINAS

28/08 09h às 13h SEI EMPREENDER

29/08 09h às 13h SEI PLANEJAR

30/08 09h às 13h SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO

31/08 09h às 13h GANHE MERCADO

01/09 09h às 12h FLUXO DE CAIXA

Parceria SEBRAE-SP e Semedes visa contribuir para o crescimento 
do micro empreendedor individualRegional Fazendinha promove 

a implantação e reforma de 
calçadas em diversos bairros
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Texto: André Storino
Foto: Fabiano Martins

A 
Câmara dos vereado-
res de Santana de Par-
naíba sediou, na última 
semana, a 7ª Conferên-

cia Municipal de Saúde que teve 
o objetivo de propor e definir as 
diretrizes do Plano Municipal de 
Saúde de 2018 até 2021, com 
a implementação da política da 
saúde no âmbito municipal e teve 
como referência o tema: “Aten-
ção Básica – Saúde que temos 

Plenário da Câmara Municipal lotado na 7ª Conferência Municipal de Saúde

Moradores celebram dados positivos de 
saúde durante a Conferência Municipal

Evento teve como temas centrais as melhorias no sistema de saúde municipal e a 
aprovação do Plano Plurianual, que passa a vigorar a partir de 2018

Parque Municipal do Jardim São Luís é inaugurado dia 
12/08 e será o 3º parque entregue em 4 anos

Área de lazer contará com cerca de 9 mil metros quadrados e diversos ambientes esportivos e de recreação, compondo a 3ª macro
região da cidade a receber um parque municipal

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Marcio Koch

P
ara garantir mais lazer e espor-
te para a população do bairro 
São Luís, a prefeitura, por meio 
das Secretarias de Serviços 

Municipais, Atividade Física, Esporte e 
Lazer e da Administração regional fa-
zendinha, irá inaugurar no próximo sá-
bado (12/08), o Parque Municipal do 
Jardim São Luís.

Localizado na Avenida Brasil, 863, 
o Parque possui uma área de aproxi-
madamente  9.000 m² e contará com 
quadra de grama sintética no tamanho 
oficial, quadra de areia para vôlei e fu-
tevôlei, quadra sintética infantil, quadra 
de streetball, academia ao ar livre, play-
ground, tênis de mesa, pista de cami-
nhada, quiosque para descanso, sla-
ckline, banheiros, área administrativa, 
bebedouros, mesa de ping-pong, casa 
de boneca, três espaços para descanso 
e arquibancadas para áreas esportivas.   

Esse será o terceiro parque munici-
pal da cidade, que já conta com os par-
ques nos bairros Colinas da Anhangue-
ra, inaugurado em 2014, e Cidade São 
Pedro em 2015.

Os investimentos em parques têm, 
entre outros benefícios proporcionado 
lazer e saúde aos moradores.

e a Saúde que queremos” , pro-
posto pelo Conselho de Santana 
de Parnaíba.

A 7ª Conferência contou com 
a participação do Secretário de 
Saúde Dr. José Carlos Misorelli, 
a Secretária de Saúde de Taboão 
da Serra Dra. Raquel Zaicaner, 
a Sra. Norma Casale, Secretária 
Executiva do Conselho Munici-
pal de Saúde, a enfermeira Neuci, 
Presidente da Comissão de Saú-
de da Câmara Municipal de San-
tana de Parnaíba, além de outras 

Com uma área de 9.000 m² o novo parque irá proporcionar mais lazer, esporte e saúde aos moradores do bairro 

autoridades e da população.
 Para Norma Casale a partici-
pação do público foi essencial. 
Já para Marcelo Lage, engenhei-
ro e morador de Alphaville, o fa-
to da conferência ser aberta ao 
público é muito importante.  Já 
o terapeuta e morador do Ingaí, 
Pedro Alexandre, afirma que a ini-
ciativa foi ótima. Para a Dra. Ra-
quel Zaicaner, a idéia da confe-
rência é estudar o que queremos 
acrescentar e mudar no sistema 
de saúde municipal. 

“Muito boa a iniciativa de 
realizar uma conferência com 
a participação da população, 

pois é importante a Secretaria 
da Saúde agir na prevenção 

das doenças, atingindo a 
sociedade como um todo. 
Quem ganha com isso é a 

população parnaibana”.

Marcelo Lage 
Morador de Alphaville

“Nessa conferência tivemos 
uma grande participação da 

população, o que é muito bom 
para a cidade, pois temos 
seguido o planejamento, 

utilizando corretamente o 
orçamento disponível, que 

reflete na qualidade dos 
serviços de saúde do município 

”.
Norma Casale - Secretária Executi-
va do Conselho Municipal de Saúde

Texto: Cíntia Almeida
Foto Ilustrativa

M
elhorar a vida dos 
munícipes é uma 
prioridade em San-
tana de Parnaíba, 

e a prefeitura vem realizando 
grandes investimentos e par-
cerias para um ensino de qua-
lidade e, na última segunda-
-feira (07/08), foi realizada a 
assinatura do convênio entre a 
Prefeitura e a UNIVESP (Uni-
versidade Virtual do Estado 
de São Paulo) no Palácio dos 
Bandeirantes.

O evento contou com a pre-
sença do governador Geraldo 

Santana de Parnaíba é um dos 38 municípios contemplados com a assinatura do convênio com a UNIVESP

Alckmin, do vice-governador 
Márcio França, da presidente 
da UNIVESP Maria Alice Carra-
turi, do prefeito Elvis Cezar, do 
secretário de Emprego, Desen-
volvimento, Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação Mauro Brunetto, 
além de mais 37 prefeitos das 
cidades que também recebe-
ram os pólos da universidade.

Os pólos são espaços físi-
cos nos municípios, com toda 
infraestrutura necessária, co-
mo computadores, impresso-
ras e acesso à internet, para os 
estudantes desenvolverem as 
atividades, discussão em gru-
po e trabalhos orientados por 

Prefeitura assina termo de implantação 
do Pólo Univesp na cidade

tutores. Em Santana de Par-
naíba o pólo da UNIVESP se-
rá na antiga unidade do Colégio 
Adriano Teixeira, localizado na 
rua Verona, 19, esquina com a 
Av. Moacir da Silveira, no bair-
ro Jardim Isaura.

Recentemente foi promo-
vido o vestibular em que 1368 
pessoas se inscreveram para 
as 200 vagas oferecidas gra-
tuitamente, sendo 50 por cur-
so. O pólo de Santana de Par-
naíba irá oferecer cursos de 
Engenharia de Produção, En-
genharia da Computação, Li-
cenciatura em Matemática e 
Pedagogia. 

Pólo será instalado no Jd. Isaura e o vestibular da primeira faculdade à 
distância do município contou com mais de 1300 inscritos
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Texto:  Cíntia Almeida
Foto: Sandro Almeida

C
om um dos maiores in-
vestimentos na área edu-
cacional da região, a Pre-
feitura de Santana de 

Parnaíba conta com uma gran-
de novidade nos colégios da re-
de municipal, as plataformas          
SisEduc e  G Suite. 

No dia 02/08 foram feitas 
reuniões em todos os colégios 
do município para abordar com 
os pais o funcionamento des-
sas novas plataformas. Todos 
os responsáveis pelos alunos 
que estão matriculados na rede 
municipal de ensino de Santana 

Com a plataforma SisEduc pais e responsáveis poderão acompanhar boletins, frequência escolar e 
todas as ocorrências dos estudantes on line 

de Parnaíba receberam seus da-
dos para acesso aos sistema e 
agora poderão utilizar o novo re-
curso para acompanhar os bole-
tins, frequência escolar, comuni-
cados e todos os relatórios do dia 
a dia dos estudantes, acessando 
através do portal da prefeitura em 
www.prefeituradesantanadepar-
naiba.sp.gov.br, clicando no ícone 
Portal da Educação e em seguida 
no SisEduc,  totalmente on line. 

Além disso, todos os alunos e 
professores receberam uma conta 
G-mail educacional, vinculada a pla-
taforma G Suite for Education, que 
disponibilizará todos os recursos 
que a Google oferece, como: agen-

Programa SISEDUC é implantado
nos colégios municipais

da, ferramentas para sala de aula, 
conteúdo  na nuvem, entre outros, 
visando facilitar o acesso do aluno 
com o professor. O acesso pode 
ser feito de qualquer dispositivo mó-
vel conectado a internet e tudo sem 
custos para a administração pública 
ou para o munícipe.

As plataformas são ferra-
mentas informatizadas criadas 
pela prefeitura por meio da Se-
cretaria Municipal de Tecnolo-
gia da Informação, e em par-
ceria inédita com o Google que 
permite o acesso por qualquer 
dispositivo conectado a internet, 
como computadores, tablets e 
smartphones.

Por meio deste sistema os pais poderão acompanhar on line a frequência
e o desempenho do aluno no andamento escolar

Prefeitura realiza mais uma entrega de
Kits do Programa Mãe Parnaibana

O maior programa de combate à mortalidade infantil da região já entregou mais de dois mil kits para as mães de diversos bairros do município

Texto: Roberta Godoi
Foto: Fabiano Martins

N
a última quinta-feira 
(10/08), a prefeitura, por 
meio da Secretaria de As-
sistência Social, promoveu 

mais uma grande entrega de kits de 
enxoval do Programa Mãe Parnai-
bana, um programa que visa reduzir 
a mortalidade infantil no município. 
 A entrega aconteceu no Cine 
Teatro Coronel Raymundo e con-
tou com a presença do prefeito,  
da primeira-dama Selma Cezar, 
do Secretário de Assistência So-
cial Fábio Mendonça, além das 
100 mães inscritas no programa 
nos CRAS Centro, Cidade São 
Pedro, Pq. Santana e NAS Itapoã, 
Cururuquara e Colinas da Anhan-
guera, onde receberam o enxoval 
que conta com: carrinho, saída 
de maternidade, banheira, fral-
das de pano, mamadeiras, entre 
outros itens, sendo diferenciados 
pela cor azul para meninos e rosa 
para meninas. 
 As interessadas em partici-
par do programa devem procurar 
a Unidade de Saúde mais próxima 
de seu bairro e realizar, durante to-
do período de gravidez, o acom-
panhamento médico, passar por 
todas as consultas agendadas, re-
alizar todos os exames marcados 
e seguir as orientações. Para mais 
informações entrar em contato na 
Secretaria de Assistência Social 
pelo telefone 4622-7050. 

Primeira-Dama Selma Cezar e Secretário Fábio Mendonça entregam enxoval para as mães inscritas no Programa Mãe Parnaibana no Cine Teatro Coronel Raymundo

“A entrega desse kit é de extrema importância 
para mim porque a gente precisa de um carrinho, 

principalmente porque não tenho condições de 
comprar e o kit é de excelente qualidade. Agradeço 

a prefeitura por ajudar as mães de Santana de 
Parnaíba.” 

Marcia da Silva – Moradora do Colinas da Anhanguera 

“Eu achei o enxoval muito bom e vai ajudar bastante, 
pois ítens como o carrinho, a banheira, mamadeiras e 
roupas são muito importantes para os bebês. Agradeço 
a prefeitura e espero que continue com esse trabalho”. 

Regiane Moreira – Moradora da Cidade São Pedro

Texto:  André Storino
Foto: Sandro Almeida

N
a última semana a Secreta-
ria de Cultura, em parceria 
com o Governo do Estado 
de São Paulo, recebeu no 

Cine Teatro Coronel Raymundo a 
Oficina ‘‘Feito à Mão’’ – Encontro 
Regional de Artesãos. 

A SUTACO (Subsecretaria do 
Trabalho Artesanal nas Comu-
nidades), que atua em parceria 
com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Inovação, coordenou o 
treinamento no qual o tema abor-
dado foi PREÇO. Os itens discuti-
dos foram: mercado de trabalho, 

Artesãos participam do workshop ‘‘Feito à Mão’’ realizado no Cine Teatro Coronel Raymundo

preço dos produtos, exposições, 
gestão e empreendedorismo.

Cerca de 45 artesãos parti-
ciparam do workshop e pude-
ram entender um pouco mais 
das novas regras e diferenças 
do artesanato, visando a otimi-
zação do trabalho artesanal no 
Estado de São Paulo, através 
do aperfeiçoamento de técni-
cas e práticas descritas, vi-
sando agregar valores aos ar-
tesãos e artesãs paulistas. Os 
participantes (maioria de San-
tana de Parnaíba) são artesãos 
que expõe seus trabalhos na 
Casa de Economia Criativa, na 
Feira de Artes e Artesanatos e 

Cine Teatro Coronel Raymundo 
recebe Oficina de Artesãos

alunos do Centro de Apoio ao 
Artesão (CAA), todas as ações  
foram realizadas pela Secreta-
ria de Cultura do município.

A SUTACO existe há mais 
de 40 anos e hoje está sedia-
da no Parque da Água Bran-
ca, que fica na Avenida Ma-
tarazzo, 455, conta com mais 
de 90 mil artesãos cadastra-
dos e de todos os tipos de ar-
tesanatos, como cerâmica, 
modelagem, pintura, queima 
entre outros. Para quem qui-
ser saber mais informações 
sobre o Artesanato Paulista, 
acessar a página: www.suta-
co.sp.gov.br.

Evento teve o objetivo de orientar os artesãos da cidade em
relação ao mercado de trabalho
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Recanto do Parque é Campeão Municipal de Futsal 2017
Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

F
oi uma decisão emocionante 
como nunca se viu nas deci-
sões de futsal de Santana de 
Parnaíba. Na última semana, 

a prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Atividade Física, Espor-
tes e Lazer, promoveu, no Ginásio 
Frediani, a finalíssima do Campeona-
to Municipal de Futsal 2017.

Em quadra os times Recan-
to do Parque (Parque Santana) e 
Sport Club JJ (Jardim São Luís) 
chegaram com chances de con-
quistar o cobiçado troféu de cam-
peão do torneio, criando diversas 
chances de gols. Porém, o pano-
rama ficou favorável ao Recanto 
do Parque aos 5 minutos quando 
Dudé abriu o placar. Três minutos 
depois, após cobrança de falta, 
Wilson deixou tudo igual. Após o 
empate, o Recanto do Parque co-
metia sucessivos erros de marca-
ção que não foram aproveitados 
pela equipe do Sport Club JJ mas, 
aos  14 minutos, em um erro na 
saída de bola do JJ, Gabriel não 
desperdiçou  e aumentou para o 
Recanto, que passou a dominar 
a partida. Após roubada de bola, 
Dudé fez o segundo dele, e o ter-
ceiro do Recanto do Parque.

No segundo tempo o time do 
JJ bem que tentou reverter a situ-
ação, mas não conseguiu superar 
o volume de jogo do adversário 
que ampliou aos 11 e aos 15 mi-
nutos, transformando a vitória em 
goleada. A equipe do JJ ainda fez 
dois gols, mas Dudé fez mais um, 
fechando a partida em 6 a 3 pa-
ra o Recanto do Parque, Campeão 
Municipal de Futsal 2017.

Jogadores do Recanto do Parque  comemoram a conquista do campeonato municipal de futsal

Em jogo de nove gols, equipe do Parque Santana goleia Sport Club JJ por 6 a 3 e conquista torneio da 1ª divisão da categoria

“A prefeitura tem feito um excelente 
trabalho no esporte da região, 

profissionalizando os torneios e o deste 
ano não foi diferente, pois foi difícil 

chegar até aqui, mas mostramos nossa 
força e fomos campeões. Parabéns a 

todos e a prefeitura pelo torneio.” 
André Luiz (Dudé)

Jogador do Recanto do Parque

“Só tenho a agradecer todos os 
meus companheiros e minha família 
por  acreditarem no meu trabalho e 

a prefeitura porque, a cada ano, vem 
melhorando a organização dos torneios 

municipais” 

João Marcelo
Goleiro do Recanto do Parque

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Marcio Koch

D
urante toda semana os 
profissionais se aperfei-
çoaram para que estejam 
cada vez mais atualizados 

nas áreas que atuam no esporte.
Para aprimorar ainda mais os 

conhecimentos dos professores, 
a prefeitura, por meio da Secreta-
ria Municipal de Atividade Física, 
Esporte e Lazer (SMAFEL), pro-

Na área de natação o foco foi a paranatação, pois o atendimento a pessoas com deficiências nessa área 
vem aumentando a cada ano

porcionou a semana de estudos 
científicos, que aconteceu de 20 a 
28 de julho, para os professores e 
estagiários de todas as modalida-
des e unidades de esporte.

Ao longo da semana, foram 
realizados cursos com ativida-
des teóricas e práticas em áreas 
específicas para que os profis-
sionais pudessem se aprofun-
dar ainda mais. Segundo a SMA-
FEL, foi escolhida essa semana 

SMAFEL promove curso de capacitação 
aos professores das unidades esportivas

pois durante as férias escolares 
há uma queda na frequência dos 
alunos, e sendo após os Jogos 
Regionais todos os professores 
participam dos cursos. 

Após os cursos os professores 
se reuniram com os coordenadores 
para construir o planejamento anual 
e debater o que foi apresentado du-
rante toda semana, com o intuito de 
melhorar  as aulas e o atendimento 
que é dado ao munícipe. 

Objetivo foi adquirir novas técnicas para serem aplicadas nas diversas 
atividades oferecidas para a população

“A semana de estudos científicos proporcionada para os professores 
foi sensacional e de extrema importância, tivemos orientações com pro-

fissionais capacitados que nos proporcionaram uma grande aprendiza-
gem. Ensinar o que aprendo com amor e satisfação é o que me impul-

siona mais a querer ensinar a natação para todos”.

Camila Patrocinio – Professora de natação e hidroginástica da unidade Centro

SMAFEL comemora sucesso do 
projeto ‘‘Brincando com Esporte’’

Objetivo é desenvolver novas técnicas para aprimorar o condicionamento 
físico durante as atividades esportivas

Texto:  Cíntia Almeida
Foto:  Marcio Koch

B
rincar é essencial para o 
desenvolvimento social, 
emocional, físico e cog-
nitivo da criança, pois é 

a maneira que ela aprende sobre 
seu corpo e o mundo em que vi-
ve.  Sabendo disso, a prefeitura, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Atividade Física, Espor-
te e Lazer (SMAFEL), em parce-
ria com o Ministério do Esporte, 
trouxe para Santana de Parnaí-
ba o Projeto ‘‘Brincando com o 
Esporte’’, que foi realizado de 
03 a 08 de julho no Parque São 

Pedro e no CÉU das Artes no 
Parque Santana.

O Projeto que foi desenvol-
vido durante as férias escolares 
e ofereceu para as crianças op-
ções de lazer para preencher o 
tempo livre de forma prazerosa 
e construtiva, com atividades lú-
dicas, esportivas, artísticas, cul-
turais, sociais e turísticas. 

Cerca de 100 pessoas, crian-
ças e adolescentes, com idades 
de 6 a 17 anos, participaram das 
diversas atividades que eram re-
alizadas nos núcleos de segunda 
a quinta-feira. Nas sextas-feiras 
iam para passeios culturais nos 

O projeto ‘‘Brincando com Esporte’’ foi realizado no Parque São Pedro e no CÉU das Artes durante o 
período de férias escolares 

Museus de Zoologia, Futebol, 
AfroBrasil e Catavento.

O Coordenador do Parque 
São Pedro Jefferson Calasans 
falou sobre o Projeto: “Foram 
dias cheios de diversão e sorri-
sos, finalizando com a participa-
ção dos pais, a experiência vi-
vida foi única e a população da 
Cidade São Pedro ficou extre-
mamente feliz com o projeto”.

Com o sucesso do projeto 
‘‘Brincando com Esporte’’, já há 
estudos para que ele seja expan-
dido a outros bairros e com isso 
possa atender ainda mais jovens 
do município. 
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COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial n.º 105/17 – Proc. Adm. nº 641/17

Objeto: Registro de preços para LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS, INCLUINDO MONTAGEM E DES-
MONTAGEM DE MÓDULOS, para utilização em eventos geridos pela Secretaria Municipal Atividade Fí-
sica Esporte e Lazer, pelo período de 12 meses.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra em favor das empresas: RECON PROMO-
ÇÕES E EVENTOS EIRELI – ME –Itens – 01, 02 e 03,.

Santana de Parnaíba, 04 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 036/17 – Proc. Adm. nº 760/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Pedro Ta-
ques de Almeida, n° 14 cs 01 – Parque dos Eucaliptos – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipa-
lidade e o Sr. Francisco José, para acomodar família de desabrigados, vinculado a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, pelo período de até 36 
(trinta e seis) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 03 de agosto de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

-------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 102/17 – Proc. Adm. nº 548/17
Objeto: Registro de preços para fornecimento de KITS LANCHE para serem utilizados em diversas se-
cretarias deste Município, pelo período de 12 meses. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, mediante aprovação das amostras apresentadas no 
procedimento supra, por parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
- SUPER SUIÇA LTDA - ME para os itens: 01; 02; 03;  de Kits lanches e 04; 05; 06; 07; 08; e 09, de 
Sucos; amostras APROVADAS.
Fica o certame ADJUDICADO E HOMOLOGADO a favor da empresa: SUPER SUIÇA LTDA - ME. 

Santana de Parnaíba, 03 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

Pregão Presencial n.º 097/17 – Proc. Adm. nº. 0683/17
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de APOIO DIAGNÓSTICO EM 
ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA (EXAMES LABORATORIAIS) ÀS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE em caráter de rotina e/ou de urgência/emer-
gência, compreendendo os procedimentos extraídos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e 
OPM do SUS publicados no SIGTAP – DATASUS e da Tabela AMB.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando o teor dos argumentos apresentados 
como defesa perante o TC 11856.989.17-3, a decisão da Exma. Sra. Conselheira do Tribunal de Con-
tas para o mesmo, bem como as sentenças proferidas nos Processos nº 1042395-40.2014.8.26.0053 
e 1000322-46.2015.8.26.0529 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgamentos de Im-
pugnações e despachos de instrução no Processo Administrativo deste Certame, fica RETIFICADO o 
instrumento convocatório.
Do Edital: O novo edital completo e RETIFICADO poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
08/08/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 18/08/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 04 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 103/2017 – Proc. Adm. nº. 712/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço para gerenciamento da fisca-
lização e o monitoramento eletrônico de infrações de trânsito, incluindo condições para fornecimento, 
instalação, operação e manutenção de sistema de fiscalização eletrônica veicular.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 04/08/17 à Rua Anhem-
bi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na 
aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 17/08/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 03 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

Pregão Presencial n.º 107/17 – Proc. Adm. n.º 318/17
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO DE PISO VINÍLICO FLEXÍVEL HOMOGÊNEO EM MANTA, pelo período de 12 meses, em atendi-
mento à Secretaria Municipal de Saúde.
Tendo em vista a não entrega de propostas comerciais na abertura do certame supra, este foi con-
siderado DESERTO e é agora republicado.
Do Edital: O edital completo alterado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/08/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br.
Data de Abertura: 23/08/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 112/17 – Proc. Adm. nº 0758/17
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de FÓRMULAS, DIETAS, ESPESSANTES e 
COMPLEMENTOS ALIMENTARES.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 03/08/17 à Rua Anhembi, 
128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site   HYPERLINK “http://www.santanadeparnai-
ba.sp.gov.br”  www.santanadeparnaiba.sp.gov.br , na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 16/08/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 02 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 113/2017 – Proc. Adm. nº. 764/2017
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de CONCRETO FCK para confecção de calça-
das, guias e sarjetas, em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/08/17 à Rua Anhem-
bi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na 
aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 21/08/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 114/2017 – Proc. Adm. nº. 765/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de PRODUTOS PARA LIMPEZA (químicos e saneantes) para 
serem utilizados por diversas Secretarias deste Município.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/08/17 à Rua Anhem-
bi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na 
aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 22/08/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 115/2017 – Proc. Adm. nº. 768/2017
Objeto: Registro de preços para aquisição de CAMISETAS ESTAMPADAS PERSONALIZADAS, para 
atender os eventos geridos pelas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/08/17 à Rua Anhem-
bi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na 
aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 24/08/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

Processo Detran 644697/2017
Convênio 064/2017

Parecer Jurídico (referencial) CJ/SG 1/2017
Partícipes: Departamento Estadual de Trânsito – Detran/SP e o Município de Santana de Parnaíba.
Objeto: Constitui objeto do presente Convênio a transferência de recursos financeiros para o Município, 
visando a conjunção de esforços na execução de ações pertinentes ao Programa Movimento Paulis-
ta de segurança no Trânsito, instituído pelo Decreto 61.442 de 20-08-2015, em conformidade com o 
Plano de Trabalho aprovado pelo Diretor Presidente do Detran –SP, que integra o presente instrumento.
Valor: O valor do presente Convênio é de R$ 1.115.010,36 a serem transferidos em 03 parcelas.
Recursos: Os recursos a serem transferidos ao município onerarão o orçamento do Detran-SP -  Unida-
de Orçamentária 29057, Programa de Trabalho 04125292749910000 e Natureza da Despesa 33.40.39 
fonte 2, do exercício vigente.
Prazo: O prazo de vigência do presente convênio é de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. 
Assinatura: 20-07-2017.

NOTIFICAÇÃO
RUDYMAR MICHEL

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADO, quanto à prorrogação do afastamento preventivo, nos termos do art. 
197, § 1º da Lei Complementar nº 34/2011, por mais 60 dias, a partir de 11/08/17.

 ADRIANO DE FREITAS GONÇALVES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CITAÇÃO
 
SIMARA SANTOS GODOY:

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processan-
te da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro, Santana 
de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 030/2017, instaurado contra V. Sª. por 
ABANDONO DE EMPREGO.

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

-------------------------------------------
Ofício n.º 227/2017 – C.P.P. – SMNJ

Prezada Senhora Maria Ferreira Santana:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apresentação de Defesa Prévia 
e Rol de testemunhas, em número máximo de 05 (cinco) no Processo Administrativo n.º 021/2017, que 
será de 05 dias úteis a contar da publicação deste. 

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 11 de agosto de 2017.

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

-------------------------------------------
Ofício n.º 228/2017 – C.P.P. – SMNJ

Prezada Senhora Cristina Oliveira do Nascimento Mello:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apresentação de Defesa Prévia 
e Rol de testemunhas, em número máximo de 05 (cinco) no Processo Administrativo n.º 029/2017, que 
será de 05 dias úteis a contar da publicação deste. 

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 11 de agosto de 2017.

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, 
à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2013 Fonoaudiólogo: 013- Renata Rumy Makibara-RG/SP-35.501.364-2. 
Concurso Público 001/2014 PEB II (Educação Artística): 015- Mirtes Julia de Sousa Ferreira-RG/
SP-12.536.675. Concurso Público 001/2015 Médico com Especialização em Pediatria: 017- Karine 
Cobucci Damazio-RG/SP-11.856.912-8. Concurso Público 002/2016 Agente de Serviços de Alimen-
tação: 079- Ana Helena Alves da Silva-RG/SP-28.394.497-3. Oficial Administrativo: 018- Larissa Viei-
ra Rodrigues-RG/SP-53.695.355-7; 019- Bianca Fernanda Alves-RG/SP-54.992.405-X.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à 
Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 005/2015 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 102- Camila Miranda França-RG/
SP-44.824.029-4; 103- Andreia Cesar-RG/SP-22.213.654-6; 104-  Renata Aparecida da Silva-RG/SP-
30.728.077-9.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à 
Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 Agente de Serviços de Alimentação: 002- Dayane Moreira Cunha-RG/
SP-36.680.118-1; 003- Isvandir Rosa Silverio-RG/SP-57.025.029-8. Médico com Especialização em 
Pediatria: 006- Heloisa Vianello Garcia Richtzenhain-RG/SP-43.622.337-5.

Santana de Parnaíba, 11 de agosto de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

-------------------------------------------
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 04/2017

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, torna público, na forma pre-
vista no Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 3.120, de 25/05/11 e suas alterações, 
que dispõe sobre a contratação de temporários no Município de Santana de Parnaíba, que realizará Pro-
cesso Seletivo Simplificado com o objetivo de recrutar profissionais para FORMAÇÃO DE CADASTRO, 
visando às contratações EMERGÊNCIAIS necessárias a municipalidade, cuja contratação será realizada 
pelo Regime Jurídico Estatutário, para as função de MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA E REUMATOLO-
GISTA, os quais serão regidos pelas instruções especiais constantes do presente Edital, elaborado em 
conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela Secretaria Municipal de Administração, por 
meio de Comissão Organizadora em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado visa selecionar profissionais para preenchimento das 
funções de Médico, conforme descritos abaixo:

FUNÇÃO CAMPO DE ATUAÇÃO
VENCIMENTO INICIAL E 
CARGA HORÁRIA SE-

MANAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS

Médico

Reumatologista R$ 9.854,98 (*)
(**)
20h

Graduação Superior Com-
pleta em Medicina, com 
residência comprovada, 
ou experiência mínima de 
5 (cinco) anos compro-
vada, ou Título de Espe-
cialista em Reumatologia 
registro profissional no 
órgão competente. 

Ultrassonografista R$ 9.854,98 (*)
(**)
20h

Graduação Superior Com-
pleta em Medicina, com 
residência comprovada, 
ou experiência mínima de 
5 (cinco) anos comprova-
da, ou Título de Especia-
lista em Ultrassonografia 
registro profissional no 
órgão competente. 

Legenda:
(*) Incluso adicional de insalubridade previsto para o cargo.
(**) Incluso o adicional para Médicos Ambulatoriais no valor de R$ 36,55 (trinta e seis reais e cin-
quenta e cinco centavos) por hora trabalhada referente a jornada de 20 horas semanais de segunda 
a sexta feira, conforme previsto no Decreto n° 3751 de 15 de julho de 2015.
OBS: De acordo com a Lei 3.476. de 24/06/2015 a qual altera dispositivos da Lei Municipal n° 
3.117, de 25/05/2011, estabelece: A interesse e ao critério da Administração os Profissionais da 
Saúde podem ter jornadas de 6, 12, 14, 16, 20, 24, 30 ou 36 horas semanais. Os vencimentos se-
rão pagos de forma proporcional a jornada atribuída. A redução da jornada somente poderá ocorrer 
mediante consentimento do servidor.
1.2.1. A Descrição Sumária da função de Médico é a que segue: Presta assistência integral ao cidadão 
efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva 
ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. 
1.3. O Processo Seletivo Simplificado, a título emergencial, para fins de convocação, terá validade 
de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade 
da municipalidade. 
1.4. O contrato de trabalho será regido pelo regime estatutário previsto na Lei Municipal nº 3.120, de 
25/05/11 e suas alterações, que dispõe sobre a contratação de temporários no Município de Santana 
de Parnaíba, submetendo-se ao cumprimento dos deveres e proibições constantes na referida Lei Mu-
nicipal, durante todo o prazo contratual.
1.5. O prazo do contrato depende da natureza do pedido, podendo ser prorrogado até o período má-
ximo de 2 (dois) anos e poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Administração Municipal em 
caso de descumprimento dos deveres funcionais previstos na Lei Municipal, ou havendo interesse 
administrativo na rescisão antecipada do contrato.

II – DOS PRAZOS E DOS CRITÉRIOS
2.1. O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital será realizado mediante Avalia-
ção Curricular dos candidatos inscritos e o preenchimento dos requisitos legais da profissão, de cará-
ter classificatório. 
2.2. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo Simplificado serão divulgados oficialmente por 
meio de Editais afixados no DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Admissão, situado à Rua 
São Miguel Arcanjo, n.º 90 – Centro - Santana de Parnaíba/SP e publicados na Imprensa Oficial do 
Município e em caráter informativo no site  www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

III – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições para ins-
crição especificadas a seguir:
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas Constitucionais;
b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
c) No caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;
d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis;
f) Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para a Função, conforme especificado no item 1.2, 
Capítulo I. 
g) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequ-
ência de processo administrativo;
h) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a Fé Pública, contra os Cos-
tumes e os previstos na Lei 11.343 de 23/08/2006;
i) Não registrar antecedentes criminais;
j) Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício da 
Função; e
l) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos 
do Artigo 40, inciso II, da Constituição Federal.
3.2. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem as condições para ins-
crição especificadas no item 3.1., deste, será solicitado por ocasião da convocação, que antecede a 
contratação.
3.3. A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento 
do candidato em decorrência de sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos 
os atos decorrentes de sua inscrição.

IV – DAS INSCRIÇÕES
4.1. Para se inscrever o interessado deverá enviar email para sma.rhadmissao@santanadeparnaiba.
sp.gov.br, contendo no corpo do email, Nome, RG, CPF, Endereço, telefone, N° da CRM e a FUNÇÃO 
PARA INSCRIÇÃO, conforme descritos no quadro do item 1.2, anexando obrigatoriamente ao email o 
currículo e todos os comprovantes declarados no mesmo, ou entregues pessoalmente no Setor de Re-
cursos Humanos, sito a Rua São Miguel Arcanjo, n° 90 – Centro, Santana de Parnaíba, SP, no período 
de 11 à 22/08/2017, os quais serão analisados pela Comissão Organizadora. 
4.2. Os Certificados, Diplomas, entre outros, originais, declarados nos Currículos e anexados ao email, 
serão apresentados e comprovados no ato da contratação.

V – DA AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS
5.1. Aos candidatos inscritos serão atribuídos até o máximo de 100 (cem) pontos na Avaliação Curri-
cular, a serem pontuados conforme especificados na tabela a seguir, com exceção dos comprovantes 
considerados requisitos, conforme descritos na tabela 1.2 do Edital.

TABELA DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

COMPROVANTES PARA A 
AVALIAÇÃO CURRICULAR

PONTUAÇÃO

VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO

Doutorado em qualquer 
área da Medicina ou Saú-
de Pública

50 pontos 50 pontos

Mestrado em qualquer 
área da Medicina ou Saú-
de Pública

30 pontos 30 pontos

Curso de Especialização 
em nível de pós-gradua-
ção em qualquer das áre-
as de Medicina ou Saúde 
Pública, com carga horá-
ria mínima de 360 horas

10 pontos 20 pontos

5.2. Todos os currículos, desde que possuam os requisitos mínimos, serão aceitos, porém classifi-
cados conforme pontuação na Avaliação Curricular. 
5.3. O candidato que não somar pontuação conforme descrito acima, será classificado por idade 
em ordem decrescente.

VI – DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR
6.1. A nota final do candidato será igual ao total de pontos obtidos na Avaliação Curricular.
6.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota final, em lista de classificação 
por função.
6.3. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, 
terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que:
a) apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e
b) apresentar maior idade inferior a 60 (sessenta) anos até o último dia das inscrições;
6.4. O resultado do Processo Seletivo Simplificado, contendo a classificação final, estará disponível:
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, em publicação na Imprensa Oficial do Município e 
no site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

VII – DA HOMOLOGAÇÃO:
7.1. Decidida a seleção, a Comissão Organizadora encaminhará relatório do Processo Seletivo Simpli-
ficado ao Prefeito Municipal, para análise e homologação do resultado e contratação, obedecendo a 
ordem de classificação.

VIII – DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:
8.1. Homologado o resultado do presente Processo Seletivo Simplificado, o candidato selecionado será 
convocado por meio de publicação na Imprensa Oficial do Município, onde terá o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis para comparecimento junto ao Departamento de Recursos Humanos para a forma-
lização do Contrato e recebimento de orientações, oportunidade em que deverá comprovar/apresentar 
a seguinte documentação: carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento, Título de Eleitor, 
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 1 (uma) foto 
3x4 recente, Inscrição no PIS/PASEP ou rastreamento realizado na Caixa Econômica (caso o primeiro 
trabalho tenha sido  em empresa privada), ou Banco do Brasil (em empresa pública), CPF, Comprovan-
tes de escolaridade, Certidão de Nascimento dos filhos, com idade inferior a 18 (dezoito) anos, salvo 
se inválido, Resultado de Antecedentes Criminais, comprovante de endereço atualizado em seu nome, 
número de conta corrente do Banco Santander, registro profissional no órgão competente e declaração 
de acúmulo, dentro do permitido.
8.2. Caso haja necessidade a Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba poderá solicitar outros 
documentos complementares.
8.3. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não gera direito a contratação, mas esta, quando 
se fizer, respeitará a ordem de classificação.
8.4. A omissão do candidato ou sua negação expressa será entendida como desistência da convoca-
ção, ensejando à administração ao chamamento do candidato seguinte da lista final de classificação.
8.5. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão submetidos a exames e/ou a apresenta-
ção de laudos específicos, conforme a natureza do cargo, que avaliará sua capacidade física e mental 
no desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que concorrem.
8.6. As decisões do serviço médico da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, de caráter elimi-
natório para efeito de contratação, são soberanas e delas não caberá nenhum recurso.
8.7. Não serão aceitos quaisquer tipos de protocolos no ato da contratação ou cópias dos documen-
tos exigidos.
8.8. O não comparecimento no prazo determinado de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação im-
plicará na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável do Processo Seletivo Simplificado.

Santana de Parnaiba, 11 de agosto de 2017.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.
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www.santanadeparnaiba.sp.gov.br /PrefeituraSantanadeParnaiba Melhor sistema de saúde da região
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www.santanadeparnaiba.sp.gov.br /PrefeituraSantanadeParnaiba Mais de 130km de pavimentação


