
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 

 

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através da Divisão Técnica de Recursos 
Humanos, obedecendo à ordem de classificação e respeitando o número de vagas destinadas por área 
de abrangência do concurso público nº 001/2012, para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, devidamente habilitados em concurso público, para 
comparecer na Secretaria Municipal de Administração - Divisão Técnica de Recursos Humanos, sito a 
Rua José Antônio de Campos, 250 – Centro – Registro/SP no período de 28/03/2014 a 31/03/2014, no 
horário das 09h00min as 11h30min e das 14h00min às 17h00min para assinar a ata de comparecimento 
e receber instruções para participação no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada. 

A inscrição para o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será feita na Secretaria 
Municipal de Administração – Divisão Técnica de Recursos Humanos, nos dias de 28/03/2014 e 
31/03/2014, no horário das 09h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h00min e o curso introdutório 
realizar-se-á no período de 07/04/2014 a 11/04/2014, na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - sito a 
Rua São Paulo, 111 – Bairro Vila Fátima – Registro/SP. 

Para efetuar a inscrição para participação no Curso Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada, os candidatos deverão estar munidos de cópias dos documentos comprobatórios de 
residência constantes dos itens 1.7.1. 1.7.2 e 1.7.3 do Edital de abertura do Concurso Público, abaixo 
descrito: 

“1.7- Serão aceitos como documentos comprobatórios de residência os seguintes 
documentos, conta de água, luz, telefone ou correspondência que contenha o nome e o 
endereço do candidato. 
1.7.1- Se o comprovante de residência estiver em nome dos pais, deverá ser juntada cópia 
do RG do candidato. 
1.7.2- Na ocorrência de residência através de aluguel, será aceita declaração do locatário, 
com firma reconhecida, informando o endereço completo e o nome do locador, anexada 
cópia de comprovante de residência em nome do locatário.  
1.7.3- Documento comprobatório, expedido em papel timbrado, assinado pelo responsável 
do PSF no qual o candidato se inscreveu, confirmando a residência na área de abrangência 
exigida.” 

  As cópias deverão estar acompanhadas dos originais, que depois de conferidas serão 
devolvidas, ficando retidas as cópias.  

A não comprovação da residência, de acordo com o disposto no Edital de Abertura do Concurso 
Público, será considerada como não preenchimento do requisito para ingresso no cargo, importando na 
exclusão do candidato da lista dos classificados. 

 No período de 14/04/2014 a 15/04/2014 no horário das 09h00min as 11h30min e das 
14h00min às 17h00min os candidatos habilitados no Curso Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada deverão comparecer na Secretaria Municipal de Administração – Divisão Técnica de 
Recursos Humanos, munidos dos seguintes documentos pessoais: comprovante de conclusão do curso 
introdutório, que deverá ser retirado junto à Secretaria Municipal de Saúde, certidão de nascimento ou 
casamento, título de eleitor, comprovantes de votação nas duas últimas eleições, certificado de 
reservista ou dispensa de incorporação, cédula de identidade – RG ou RNE, 04 (quatro) fotos 3x4 
recentes, Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito cadastro, 
Cadastro de Pessoa Física – CPF, comprovante do requisito exigido para o cargo no qual prestou o 
concurso e comprovante do registro no órgão de classe, quando o cargo exigir; Certidão de Nascimento 
dos filhos, bem como a carteira de vacinação, dos mesmos, atualizada; Comprovante do tempo de 
experiência quando solicitado, Atestado de antecedentes criminais e cópia da carteira de trabalho e 
previdência social.  

 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 3704/2012 
Cargos: 030 - Agente Comunitário de Saúde PSF  Jardim Xangrilá – Bairro Xangrilá 

Classif. Nome RG 

5º MAYRON DE EIROZ PEREIRA 30.071.000-8 

 
Cargos: 033 - Agente Comunitário de Saúde PSF  Ribeirópolis – Bairro Vila Ribeirópolis 

Classif. Nome RG 

14º ELISEU DE  ALMEIDA FAMA 40.118.271 

 
  O não comparecimento na data e horários acima mencionados, na Secretaria 
Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde será interpretado como desistência da 
vaga pretendida. 
 

Registro, 26 de março de 2014. 
 
 

DÉBORA GOETZ 
Secretária Municipal de Administração 

 
 

GISLENE MORAES DE OLIVEIRA 
Divisão Técnica de Recursos Humanos 

 


