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COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL N. 01/2012 
 

EDITAL N. 02/12 
       

 

 

  A Prefeitura Municipal de Olímpia, pela Comissão de 

Concursos, torna pública a prorrogação do prazo para inscrições 

ao Processo Seletivo destinado à contratação de pessoal para as 

funções atividades abaixo descritas, na forma como segue: 

 

 

FUNÇÕES ATIVIDADES 

 

 

NÚCLEO V - UBS “DR CLODOALDO MARIN SARTI” 

  

 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE V ............. 18 vagas 

 

NÚCLEO VI - UBS “DR WALDOMIRO PAIVA LUZ” 

  

 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE VI ............ 18 vagas 

 

NÚCLEO VII - UBS “DALVA MOREIRA AYUSSO” 

  

 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE VII ........... 18 vagas 

 

NÚCLEO VIII - UBS “TROPICAL II” 

  

 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE VIII .......... 06 vagas 

 

 

   

  PERIODO DE INSCRIÇÕES PRORROGADO 

 

 

As inscrições ficam prorrogadas e serão recebidas até 

o dia 24/02/12 e deverão ser observadas as seguintes condições, 

constante do Edital regulamentador do certame: 
 

2.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas 

formas descritas neste Edital. 

 

2.1.2. Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa 

de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste 

Edital e certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos. 
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2.2. Procedimento para inscrição, taxas e formas de 

pagamento. 

 

2.2.1. Para formalizar a inscrição, o candidato deverá 

preencher o formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico 

www.personacapacitacao.com, da seguinte forma: 

- Acesse o site www.personacapacitacao.com; 

- Localize a tabela com o título “Faça sua Inscrição”; 

- Clique em Processo Seletivo 01/2012 – Município de 

Olímpia/SP; 

- Preencha corretamente todos os campos do formulário de 

inscrição; 

- Clique em Finalizar; 

- Na seqüência o sistema irá gerar o comprovante de 

inscrição e o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição, que 

deverão ser impressos; 

 

2.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: Serão 

realizadas exclusivamente através de Formulário de Inscrição, 

disponível no endereço eletrônico www.personacapacitacao.com, até ás 

22h do dia 24 de fevereiro de 2012. 

 

 

  A publicação da Convocação para as Provas será efetuada 

na Imprensa Oficial do dia 03.03.2012, e deverá ser observada 

pelos candidatos. 

 

Publique-se. 

 

Olímpia, 14 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 
ANDRÉ LUIZ NAKAMURA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO  
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