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CONCURSO PÚBLICO 03/2015 

 
 
A Prefeitura do Município de Piracicaba, em cumprimento às disposições constantes no Edital de Abertura de Inscrições, faz 
saber a CONVOCAÇÃO dos candidatos habilitados e abaixo relacionados, nos termos do item 9, do Edital completo do Concurso 
Público nº 03/2015 para a apresentação de documentos a fim de comprovar a residência na área da comunidade, condição esta, 
indispensável para a realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada aos Agentes Comunitários de Saúde.  
 
Para comprovar que reside na área da comunidade em que se inscreveu desde a publicação deste Edital, o candidato deverá 
apresentar:  
 
1- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (contas de água, energia, gás encanado, telefone, etc.) em seu próprio nome, com data 
anterior à data de publicação do Edital do Concurso Público, ou seja, anterior a 08 de maio de 2015, no qual conste, 
obrigatoriamente, o CEP - Código de Endereçamento Postal da residência. No caso de residir com ascendentes (pai, mãe, avós) ou 
descendentes (filhos ou netos) até o 2º grau, poderá apresentar comprovante de residência em nome deles, desde que 
acompanhado de certidão de nascimento que comprovem tal parentesco. No caso de cônjuge, deverá também ser apresentada a 
comprovação da união, através de certidão de casamento ou declaração estável.  
 
2- DECLARAÇÃO preenchida e assinada por no mínimo 03 (três) representantes da Comissão Local de Saúde e, na falta desse, 
pela Associação de Moradores e ou Centro Comunitário. ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO. 
 
Os documentos pertinentes a comprovação da residência na respectiva área da comunidade, deverão ser apresentados pelo próprio 
candidato nos dias 23 e 24 de julho de 2015, das 08h00 às 17h00, na unidade do PSF conforme indicado no ANEXO I – 
CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA POR BAIRRO.  

 
 

 
Piracicaba, 15 de Julho de 2015 
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