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Vacinação contra a influenza será aberta a 
todos os públicos a partir da próxima segunda

Mais de 130 óculos foram entregues 
gratuitamente para os moradores

Foto: Fabiano Martins

S
antana de Parnaíba é a segunda cidade com menos ho-
micídios em todo o Brasil entre as cidades de 100.000 
a 149.999 mil habitantes (grupo 2), é o que apontam os 
dados do Ranking de Competitividade dos Municípios, do 

Centro de Liderança Pública - CLP. Página 3

Santana de Parnaíba é a 2ª cidade do Brasil com menor índice 
de mortes violentas e a mais segura do Estado de São Paulo
O município é o segundo com menos homicídios, latrocínios e lesão corporal seguido por morte de acordo com o Ranking

de Competitividade dos Municípios e a segunda mais segura do Estado de acordo com o Connected Smart Cities 2020

ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE
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Fundo Social de Solidariedade irá
realizar Drive-Thru Julino dia 17/07

Agentes são capacitados para seguir 
melhorando o trânsito na cidade

SEGURANÇA FUNDO SOCIAL
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788 VAGAS

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”

VAGAS Quant.

Açougueiro 5

Ajudante de obras 10

Ajudante de polidor de veículos 2

Ajudante de serralheiro 4

Analista de PCP 3

Analista fiscal 3

Assistente de contadoria fiscal 3

Assistente de serviços
de contabilidade 3

Assistente de vendas 2

Assistente de vendas
(E-commerce) 2

Auxiliar de logística 240

Auxiliar de logística 360

Auxiliar de marceneiro 4

Auxiliar de marceneiro 2

Auxiliar de mecânico de autos 2

Borracheiro 2

Colorista 5

Eletricista de manutenção 
industrial 5

Eletricista predial 2

Empacotador, a mão 4 X

Engenheiro civil 3

Engenheiro civil (estagiário) 3

Engenheiro mecânico
(estagiário) 2

Farmacêutico 2

Fonoaudiólogo 1

Funileiro de automóveis
(reparação) 2

Funileiro de automóveis
(reparação) 2

Gerente de loja de
supermercado 1

Lavador de automóveis 2

Marceneiro 2

Mecânico de manutenção 
em geral 2

Mecânico de manutenção
industrial 2

Montador de veículos 2

Motofrentista 5

Motorista carreteiro 20

Motorista carreteiro 3

Motorista de caminhão
betoneira 3

Motorista de ônibus urbano 3

Operador de caixa 3 X

Operador de eletroerosão a fio 2

Operador de guilhotina corte 
de papel 2

Operador de máquina
de dobrar chapa 3

Operador de prensa 3

Operador de reto-escavadeira 2

Pedreiro 8

Pedreiro 5

Pintor de alvenaria 5

Preparador de tintas
(automóvel) 2

Projetista de móveis 2

Serralheiro 4

Soldador 8

Técnico de construção civil 3

Técnico de laboratório
industrial 2

Técnico de manutenção
de celulares 2

Técnico químico 2

Tecnólogo em automação 2

Torneiro CNC 3

Tosador de animais domésticos 2

Agentes são capacitados para seguir
melhorando o trânsito na cidade

N
a última quinta-feira (08/07), a 
prefeitura realizou o treinamen-
to contínuo voltado a todos os 
agentes de trânsito de Santana 

de Parnaíba. 
Durante o treinamento o assunto 

abordado foi sobre cidadania, postura 
ética e segurança no trânsito, que vem 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Dario Souza

de encontro com o programa do estado 
“Respeito à Vida”. Essas ações de cons-
cientização têm diminuido os acidentes, 
trazendo mais segurança para os condu-
tores e pedestres. 

Além do investimento na formação 
dos agentes, a prefeitura também oferece 
todo suporte com uma frota de 7 veículos, 
4 motos e uma base operacional de mo-
nitoramento. 

Fundo Social de Solidariedade irá
realizar Drive-Thru Julino dia 17/07

Vacinação contra a influenza será aberta a todos 
os públicos a partir da próxima segunda-feira

A 
partir da próxima segunda-feira 
(12/07), a campanha de vacina-
ção contra a influenza será esten-
dida para todas as pessoas aci-

ma dos 6 meses de vida, que poderão 
tomar o imunizante que protege contra os 
vírus causadores da gripe. 

Inicialmente prevista para o período 
de 12 de abril a 9 de julho e dividida em 
três etapas, tendo como alvo grupos prio-
ritários previamente definidos, a campa-

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

nha foi considerada de baixa adesão em 
todo o território nacional, por isso a Coor-
denação Geral do Programa Nacional de 
Imunização (CGPNI) determinou a pror-
rogação da campanha enquanto durarem 
os estoques nas cidades. Para se vacinar 
basta procurar a unidade mais próxima, 
apresentando documento com foto e car-
teira de vacinação.

A imunização contra a Influenza se faz 
importante também no combate ao coro-
navírus, já que elimina sintomas similares 
aos causados pela Covid-19.

A Campanha de Vacinação foi prorrogada devido a baixa adesão do público alvo

S
antana de Parnaíba, seguirá 
as novas medidas do Plano 
São Paulo, o que é uma no-
tícia importante para o co-

mércio local, pois na última quarta-
-feira, 07/07, o governo do Estado 
de São Paulo, anunciou a amplia-
ção do horário para funcionamen-
to dos comércios e serviços não 
essenciais a partir de sexta-feira, 

Atividades econômicas terão horário ampliado a partir de 09/07

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Imagem Ilustrativa

P
ara manter a tradição dos arraiás e 
evitar o risco de contaminação pe-
lo coronavírus, o Fundo Social de 
Solidariedade irá promover no sá-

bado, 17/07, o Drive-Thru Julino, no Bol-
são de Estacionamento.

O evento contará com diversas comi-
das típicas como: cachorro-quente, maçã 
do amor, curau, pipoca, canjica, entre ou-

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Dario Souza

tros, e tem como objetivo principal arre-
cadar recursos para os projetos do Fundo 
Social de Solidariedade e, assim, ajudar 
mais pessoas do nosso município. 

Os interessados em participar do drive 
julino poderão adquirir o voucher no valor 
de R$ 40,00 antecipadamente, no Fundo 
Social, na Rua Pedro Procópio, 213,   ou 
no dia, com vendas limitadas. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone: 
4622-7500 ramal 7104.

Mais de 130 óculos foram entregues gratuitamente 
para os moradores pela Assistência Social

P
ara seguir promovendo qualidade 
de vida aos moradores da cidade, 
a  Prefeitura de Santana de Par-
naíba por meio da Secretaria de 

Assistência  Social realizou, nesta quar-
ta-feira (07/07), a entrega gratuita de 
cerca de 130 óculos para os moradores 
do município.

A cerimônia, que aconteceu na Arena 
de Eventos, contou com todos os proto-

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

colos de prevenção contra o coronavírus e 
teve a presença de representantes do exe-
cutivo e legislativo, secretários municipais, 
além dos munícipes atendidos pelo CRAS 
Centro e Fazendinha e NAS Itapuã.

Para fazer a solicitação dos óculos, 
os moradores atendidos pelas unidades 
de Assistência Social do município devem 
apresentar a receita médica. Na sequên-
cia eles são chamados para a escolha do 
modelo e ajustes necessários e, depois, 
são avisados da data de entrega.

Mais informações sobre as vagas no site
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
VAGAS ATUALIZADAS DIARIAMENTE

09/07, além disso os estabele-
cimentos passarão a ter limite de 
60% de ocupação.

Durante a coletiva, também 
foi anunciada a volta das aulas 
presenciais em universidades e 
escolas técnicas a partir de 2 de 
agosto com taxa de ocupação 
de até 60% da capacidade, se-
guindo todos os protocolos de 
saúde, incluindo uso de másca-
ra e álcool em gel.

Combate ao Coronavírus em Santana de Parnaíba

S
antana de Parnaíba se-
gue com uma das meno-
res taxas de letalidade da 
região. Até o fechamento 

desta edição foram registrados 
350 óbitos confirmados, de um 
total de 13.907 casos  confirma-

No treinamento o assunto abordado foi sobre cidadania, postura ética e segurança no trânsito

O evento será realizado no Bolsão de Estacionamento e os valores arrecadados serão reverti-
dos para os projetos do Fundo Social de Solidariedade

FUNDO SOCIAL

Para fazer a solicitação dos óculos os moradores devem procurar a unidade de Assistência 
Social mais próxima

dos e com 121 pacientes interna-
dos e 13.436 pacientes curados.

Já foram vacinados 67.459 
munícipes, sendo 51.632 1ª do-
se e 15.059 2ª doses. No próxi-
mo sábado, 10/09, será iniciada 
a imunização de pessoas maio-

res de 37 anos na Arena de 
Eventos e FATEC para os mu-
nícipes, que já realizaram o ca-
dastro e, a partir de segunda-
-feira, nas USAs e UBSs. Para 
realizar o agendamento acesse 
santanadeparnaiba.sp.gov.br.

SEGURANÇA

SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Santana de Parnaíba é a 2ª cidade do Brasil com menor índice 
de mortes violentas e a mais segura do Estado de São Paulo
O município é o segundo com menos homicídios, latrocínios e lesão corporal seguido por morte de acordo com o Ranking

de Competitividade dos Municípios e a segunda mais segura do Estado de acordo com o Connected Smart Cities 2020

S
antana de Parnaíba 
é a segunda cidade 
com menos homicí-
dios em todo o Brasil 

entre as cidades de 100.000 a 
149.999 mil habitantes (grupo 
2), é o que apontam os dados 
do Ranking de Competitivida-
de dos Municípios, do Centro 
de Liderança Pública - CLP. 

De acordo com as infor-
mações da dimensão “socie-
dade”, no pilar “segurança”, 
a cidade aparece em desta-
que no cenário nacional e no 
indicador “mortes violentas in-
tencionais”,  que avalia a inci-
dência de delitos como homi-
cídio doloso, lesão corporal 
seguida por morte e latrocínio 
(roubo seguido por morte), o 
município é o segundo com o 
melhores índices entre as cida-
des do grupo 2 com pontuação 
de 96,79, ficando atrás apenas 
de Botucatu 97,59. Avaliando-
-se o panorama geral, sem as 
classificações por números de 
habitantes, Parnaíba é 9ª colo-
cada na esfera nacional e 8ª no 
contexto estadual, nesse mes-
mo indicador.  

Outro indicador em que 
os números da cidade cha-
mam atenção positivamente 
é “Mortalidade de jovens por 
razão de segurança”, onde a 
pontuação é de 97,33, garan-
tindo ao município a 7ª colo-
cação nacional. O indicador 
avalia os óbitos de pessoas 
de 15 a 29 anos por causas 
ligadas à questão da seguran-
ça, levando em conta a popu-
lação estimada de jovens por 
100 mil habitantes. Ainda ca-
be destaque ao critério “mor-
talidade nos transportes”, que 
mede o número de acidentes 
fatais envolvendo veículos e 
levando em conta o número 
populacional, onde Santana 
ocupa 28º lugar, com 94,12.

Texto: Willian Rafael
Foto: Dario Souza

Para o alcançar índices cada 
vez mais satisfatórios, a adminis-
tração municipal tem investido há 
8 anos para garantir a proteção 
dos parnaibanos, tanto é que, des-
de 2014, Parnaíba assumiu o pos-
to de cidade mais segura da região 
metropolitana de São Paulo e de 
acordo com o último levantamen-
to da Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado - SSS, o município 
não apenas segue na primeira co-
locação, como também apresenta 
reduções significativas com rela-
ção a incidência de alguns deitos. 

Na análise entre os meses 
de abril e maio deste ano regis-
trou-se queda de 50% no deli-
to de roubo de carga e 75% em 
furto de veículos. Já no com-
parativo entre os meses de 
maio de 2020 e 2021, levando 
em consideração os crimes de 
maior potencial ofensivo, desta-
que para a diminuição de 17% 
com relação aos registros de le-
são corporal culposa  e de mais 
de 65% nos casos de estupro 
de vunerável, número que vai 
na contramão da tendência re-
gistrada pelas cidades da região 
metropolitana, que apresentou 
aumento de 38%.

Outro indicador em que San-
tana de Parnaíba aparece no 
contra-fluxo é o de latrocínio, en-
quanto o município segue sem 

Além dos parâmetros ci-
tados, compõem o pilar da 
segurança outros dois in-
dicativos “morbidade nos 
transportes” e “Mortes por 
causas indeterminadas”, on-
de apesar de ter boa pontua-
ção a cidade ocupa posições 
intermediárias, com nota de 
87,45 e 96,46 e nas posi-
ções 68 e 60, respectivamen-
te, dentro do grupo 2.

Para chegar aos resulta-
dos foram utilizadas a apura-
ção de informações de fontes 
como o Datasus e Inep, sendo 
adotado o critério min-max de 
normalização, onde as pontu-
ações mais próximas de 100 

são consideradas melhores 
qualitativamente e as mais 
próximas de 0 piores.

De maneira geral, no pilar 
Segurança, o município apa-
rece na 10ª colocação no país 
e no 5º lugar entre as cidades 
do grupo 2. No levantamen-
to do Connected Smart Cities 
2020 Santana de Parnaíba foi 
considerada a cidade mais se-
gura do Estado com uma nota 
de 3,506, a frente de municí-
pios como Ubatuba e Itú.

Estes dados reforçam a 
marca do município como re-
ferência nacional no desenvol-
vimento de políticas públicas 
de segurança efetivas.

Santana de Parnaíba permanece como 
a mais segura de acordo com dados da 

Secretaria de Segurança do Estado
anotar casos, na região houve al-
ta de 100%, e no Estado os regis-
tros subiram 60%.

O levantamento feito pela 
SSP ainda traz projeções posi-
tivas que apontam tendência de 
redução significativa dos índices 
de latrocínio, estupro, estupro 
de vulnerável e roubo de veícu-
lo. A taxa de delito geral no mu-
nicípio é 152,90 número quase 
70% menor em relação ao se-
gundo colocado, que aparece 
com 219,17.

Treinamentos e cursos de 
formação continuada da guarda, 
a renovação constante da frota 
de viaturas municipal, a aquisi-
ção de armamentos e equipa-
mentos novos, a implantação 
das inspetorias regionais em 
pontos estratégicos do municí-
pio, programas como o Prosse-
gue e o Proerd, a instalação de 
iluminação em 100% da cidade, 
a implantação da Delegacia de 
Defesa da Mulher e da Patrulha 
Guardiã Maria da Penha, as fre-
quentes operações policiais de 
combate à criminalidade, são al-
gumas das ações realizadas pela 
administração municipal ao lon-
go dos últimos anos que aumen-
taram a efetividade da segurança 
pública, levando Santana de Par-
naíba a alcançar os índices e po-
sições anteriormente citados.

Novos investimentos na segurança públicaNovos investimentos na segurança pública

Acesse essa e outras edições através
do seu celular com esse QR Code

MUNICÍPIO UF PONTOS

1 Botucatu SP 97,59

2 Santana de Parnaíba SP 96,79

3 Várzea Paulista SP 96,30

4 Paulínia SP 95,75

5 Birigui SP 95,66

6 Apucarana SP 95,44

7 Caieiras SP 95,43

8 Araras SP 95,41

9 Brusque SP 95,36

10 Ourinhos SP 95,25

Cidades de 100 mil a 149.999 habitantes

Ranking de mortes violentas intencionais - CLP

MUNICÍPIO UF PONTOS

1 Salto SP 100,00

2 Valinhos SP 98,83

3 São Caetano do Sul SP 98,17

4 Sertãozinho SP 98,09 

5 Várzea Paulista SP 98,08

6 Birigui SP 97,53

7 Santana de Parnaíba SP 97,33

8 Araxá MG 97,15

9 Araras SP 96,07

10 Paulínia SP 95,88

Ranking Geral CLP

Mortalidade de jovens por razões de segurança

Santana de Parnaíba é a cidade mais segura do Estado de acordo com a Urban Systems

A Delegacia também ganhará nova sede e juntamente com os
novos batalhões proporcionará economia aos cofres públicos

DELEGACIA

MUNICÍPIO UF PONTOS

1 Santana de Parnaíba SP 3,506

2 Ubatuba SP 3,417

3 Amparo SP 3,353

4 Itú SP 3,313 

5 Campos do Jordão SP 3,226

Ranking Connected Smart Cities 2020 - São Paulo

Ranking de Segurança Urban Systems

500 novas câmeras de monitoramento serão instaladas em
toda a cidade, inibindo ainda mais a atividade crimonosa

MONITORAMENTO

BATALHÃO PM NOVAS VIATURAS

BATALHÃO GMC ARMAMENTO

O Novo Batalhão da Polícia Militar ficará em local estratégico 
proporcionando melhorias na atividade policial

Renovação da frota de viaturas para aumentar a proteção
dos munícipes de Santana de Parnaíba

O Novo Batalhão da Guarda Municipal terá uma
infraestrutura ainda mais ampla e adequada

35 novas carabinas e 410 novas pistolas 9mm, vão
aumentar o poder de fogo da Guarda Municipal

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa
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MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 092/2021 – contratação de empresa para prestação de serviços de 
psiconeuroeducação mediada para promover a formação continuada de professores em 
Educação Socioemocial e Função Executiva - (Proc. Adm. 066/21) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: Brain Academy Ltda - DATA: 
1/7/2021 - VALOR: R$ 1.163.620,00 – DOTAÇÃO: 0232-3.3.90.39.05-1236100482081 
- - VIGÊNCIA: 12 meses.

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 034/2020 – (Proc. Adm. 002/20) – 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: NET TELECOM 
INFORMÁTICA LTDA – DATA: 1/7/2021 - VALOR: R$ 975.099,60.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 005/2019 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: BAYMETRICS TECNOLOGIA 
LTDA – retifica o item 7.1 da cláusula sétima do contrato - DATA: 1/7/2021.
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---------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 093/2021 – contratação de empresa para fornecimento de solução 
hiperconvergente para integração à infraestrutura existente no ambiente do datacenter 
deste Município, contemplando instalação, configuração, garantia estendida on-site com 
suporte técnico e treinamento - (PE 105/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA - CONTRATADA: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - DATA: 
1/7/2021 - VALOR: R$ 1.087.550,00 – DOTAÇÕES: 0209-3.3.90.40-0412200152026 e 
0209-4.4.90.52-0412200151010 - - VIGÊNCIA: 60 dias.

---------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 094/2021 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 450/21) – LOCATÁRIO: 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: EMERSON WILLIANS DA SILVA 
CARLINI - DATA: 5/7/2021 - VALOR: R$ 700,00 – DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-
0824400342056 - VIGÊNCIA: 24 meses.

3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 129/2018 – (Proc. Adm. 238/18) 
– CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA – DATA: 
25/6/2021 - VALOR: R$ 795.000,00.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 202/2019 – LOCATÁRIA: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: AILTON SIQUEIRA 
– retifica a cláusula quarta - DATA: 5/7/2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Carta Convite  nº. 002/2021 – Expediente nº 010/2021

OBJETO:   Contratação de empresa especializada no fornecimento de sistemas informatizados de Orçamento, Execução Orçamentária, 
Contabilidade Pública com ênfase em Previdência Própria Municipal, Movimentação Financeira de Bancos e Investimentos, Controle de 
Bens Patrimoniais, Gerenciamento de Contratos e Transparência Pública – Execução Orçamentária, (Lei 131/2009), com assessoria. Pra-
zo de 12 (doze) meses para a Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba.
DO EDITAL: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/07/2021 na Caixa de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de Santana de Parnaíba, localizada à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1283 – Ala C – Sitio do Morro – CEP: 
06517-520 – Santana de Parnaíba – SP, das 08:00 às 16:30.
DATA DE ABERTURA: 15/07/2021 às 10h00, cujo endereço integra o edital.

Santana de Parnaíba, 06 de Julho de 2021.
.

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
DIRETORA PRESIDENTE DA CAIXA wwDE PREVIDÊNCIA

-----------------------------------------------
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO 
DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 081/21 de 16/06/2021 – Extinguir a partir de 01 de Junho de 2021, a Aposentadoria por Implemento de Idade concedida 
através da Portaria nº. 083/2018 a Sra. TAMAR ANTUNES DE MORAIS, portadora do RG n.º 104812813 SSP-SP, em razão de seu 
falecimento.

Santana de Parnaíba, 07 de julho de 2021.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE
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CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, manifestarem interesse 
ou não na vaga pelo endereço eletrônico: sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br.  
Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços Gerais:096-Simone Soares de 
Albuquerque-RG/SP-32.879.196-9;097-Meire Pires Mendes-RG/SP-42.681.268-2; 
098-Martiliana Santos Souza-RG/SP-56.635.306-4;099-Luane Ferreira dos Anjos-RG/SP-
49.826.743-X;100-Simone Aparecida dos Santos-RG/SP-32.202.526-6; 101-Vanderlei 
dos Santos Coelho-RG/SP-24.409.481-0.Enfermeiro:246-Maria Célia Ruas Rocha-
RG/SP-37.831.129.PEB I (Educação Básica):129-Luma Bandeira Poeys Gaglianone-
RG/SP-21.158.659-9.Concurso Público 002/2018 Médico com Especialização em 
Gastroenterologia:002-Juliete de Fatima Rocha-RG/MG-15.585.962.Concurso Público 
005/2018 Agente de Organização Escolar:080-Rosecler Okamura Gomes de Sousa-RG/SP-
29.540.474-7.Agente de Serviços Públicos:176-Jessé Alves da Silva-RG/SP-50.988.312-
6;177-Bruno Castro de Moraes-RG/SP-55.347.155-7.Concurso Público 008/2018 Analista 
Programador:015-Mateus Henrique Basso Macedo-RG/SP-46.937.311-8.Concurso 
Público 001/2019 PEB II (Língua Portuguesa):008-Robert Fernandes de Almeida-RG/
SP-41.198.491-3.Médico com Especialização em Clínica Médica:020-Luiz Fernando de 
Oliveira-RG/SP-060778628.Concurso Público 001/2020 Fisioterapeuta: 001-Aparecida 
Crislaine de Souza-RG/SP-44.772.946-9.Médico:001-Ricardo Pereira Coimbra-RG/SP-
3148945.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, ficam convocados para no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação, manifestar interesse ou 
não na vaga pelo endereço eletrônico: sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br.  
Processo Seletivo 001/2019 Professor Adjunto:055-Leandro Cesar dos Santos-RG/
SP-27.597.866-7;056-Simone de Moura Silva-RG/SP-29.277.857-0;057-Maria Luiza 
de Oliveira Menegazzo-RG/SP-5777217.Psicólogo:022-Paula Cruz Goitein Rodrigues-
RG/SP-44.026.129-6.Processo Seletivo Simplificado 001/2021 PEB II (Língua 
Portuguesa):024-Simone Rodrigues de Oliveira-RG/SP-42.173.354-8;025-Ana Lucia 
Mora-RG/SP-17.547.249-X.Processo Seletivo Simplificado 002/2021 Enfermeiro:076-
Andrea Honorato Reis de Oliveira-RG/SP-30.818.496-8.Processo Seletivo Simplificado 
004/2021 Auxiliar de Farmácia:013-Suzana das Dores Marcilia-RG/SP-42.419.529-X.
Processo Seletivo Simplificado 005/2021 Farmacêutico:004-Maria Castro da Silva-
RG/SP-16.452.164-1.Processo Seletivo Simplificado 006/2021 Agente de Serviços 
de Alimentação:018-Raulinda Lima de Sousa Freitas-RG/SP-32.318.616-6.Técnico de 
Enfermagem:052-Fernanda Claudia dos Santos-RG/SP-23.969.151-9;053-Vivian Soares 
Amaro Alves-RG/SP-30.240.289-5; 054-Rosana Felicio de Jesus-RG/SP-33.212.576-2.
Processo Seletivo Simplificado 007/2021 Coveiro:003-José Carlos da Silva-RG/SP-
19.118.562-0.

Santana de Parnaíba, 09 de julho de 2021.                                                                   
  JOÃO MARCOS DOLABANI PORT

Secretário de Administração
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