PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 04/2016
COMUNICADO Nº 0 1/2016
PRORROG AÇ ÃO D O PERÍODO DAS INSCRIÇÕES E
ALTER AÇ ÃO DA DAT A DE RE ALIZAÇ ÃO D AS PROV AS
A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, de acordo com as disposições da legislação
vigente, faz saber, por meio do presente Comunicado, que as inscrições para o Processo Seletivo - Edital nº 04/2016,
ficam prorrogadas para o período das 10 horas do dia 18 de novembro de 2016 às 17 horas do dia 24 de novembro
de 2016, observado o horário oficial de Brasília e os itens estabelecidos no capítulo I e II, do edital do Processo Seletivo.
O candidato deverá efetuar o pagamento da importância referente à inscrição em qualquer banco do sistema de
compensação bancária, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até a data do vencimento do
boleto bancário, que será em 25 de novembro de 2016, às 20 horas, limite máximo, caso contrário, não será
considerado.
Com a referida prorrogação das inscrições as Provas Objetivas serão realizadas na cidade de SANTANA DE PARNAÍBA,
na data prevista de 11 de dezembro de 2016, conforme a distribuição de Funções, por período, previstos a seguir:
DATA PREVISTA DA
PROVA / PERÍODO
11/12/2016 - Manhã

11/12/2016 - Tarde

FUNÇÃO
►Cirurgião Dentista ►Enfermeiro ►Farmacêutico ►Fisioterapeuta ►Fonoaudiólogo ►
Nutricionista ►Médico (todas as especializações e áreas de atuação) ►Psicólogo ► PEB I
– Educação Básica ►PEB II (nas disciplinas e áreas de atuação de: Ciências, Educação
Artística, Educação Física, Filosofia, Geografia e Espanhol)
►Agente de Serviços de Alimentação ►Cirurgião Dentista (Endodontista) ►Médico
Plantonista (todas as especializações e áreas de atuação) ►PEB I – Educação Infantil ►
PEB II (nas disciplinas e áreas de atuação de: Biologia, História, Inglês, Química, Língua
Portuguesa, Matemática e Sociologia) ►PEB II – Educação Especial (Deficiência Auditiva,
Intelectual e Visual) ►Técnico de Enfermagem

Permanecem inalterados os demais itens do Edital do Processo Seletivo nº 04/2016.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado do período de prorrogação das
inscrições e da data de realização das provas objetivas.
Santana de Parnaíba, 18 de novembro de 2016.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

