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 PORTARIA DE CONVOCAÇÃO

Em atendimento ao Mandado de Segurança e Intimação de Liminar Processo
1003333-4343.2022.8.26.0366 da 2ª Vara de Mongaguá, A Prefeitura da Estância
Balneária de Mongaguá, Estado de São Paulo, convoca o candidato abaixo
relacionado, aprovado no Concurso Público 03/2021, aberto através do Edital nº
003/2021 para a contratação do cargo de: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, a fim de
realizar os exames médicos, bem como apresentar a documentação nos termos do
que dispõe o Edital do Concurso Público 03/2021 – itens 11.5 e 11.5.1, conforme
especifica:

I – O candidato abaixo relacionado deverão comparecer impreterivelmente até o dia
28/12/2022 das 09:00 AS 12:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas, diretamente na
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDICINA DO TRABALHO), sito à Avenida
São Paulo, nº. 3.324 – 1° andar, Jardim Samoa, Mongaguá/SP munido de carteira de
identidade (RG) com foto ou Carteira de Motorista, a fim retirar relação de exames
médicos:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

9 NATALÍ DE OLIVEIRA 294829015

II. O candidato ao cargo deverá comparecer impreterivelmente na data de 05/01/2023
as 13:00 horas diretamente na DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Setor
Medicina do Trabalho), sito à Avenida São Paulo, nº. 3.324 – 1° andar, Jardim
Samoa, Mongaguá/SP munido de carteira de identidade (RG) com foto ou Carteira de
Motorista, a fim de realizar avaliação pelo médico da Medicina do Trabalho, munido
dos resultados dos exames exigidos.
III. O candidato constante da presente relação deverá comparecer
impreterivelmente no dia 05/01/2023 junto ao DEPARTAMENTO PESSOAL, sito
à Avenida Getúlio Vargas, nº. 67 – Térreo, Centro, Mongaguá/SP, das 14h00 às
16h00 para apresentação da documentação relacionada no Edital de Abertura do
Concurso Público nº 003/2021 – itens 11.5 e 11.5.1, conforme especificado
abaixo:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas
onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil;
b) Certidão de Nascimento (quando solteiro) ou Casamento (quando casado);
c) Título de Eleitor;
d) Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br;
e) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo
masculino;
f) Cédula de Identidade – RG ou Registro nacional de estrangeiro RNE, para os
candidatos naturalizados;
g) 2 (duas) fotos 3x4 recentes, coloridas e com o fundo branco;
h)  Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver
feito o cadastro;
i) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
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j) Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da data da
apresentação);
k) Comprovantes de escolaridade requeridos pelo Cargo público;

l) Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização
profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo Cargo público;
m) Certidão de Nascimento e CPF Cadastro de Pessoa Física dos filhos menores de
21 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 5 anos;
n) Certidão negativa de Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos últimos 5 anos)
com data de emissão de até 60 (sessenta) dias da apresentação;
o) Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público,
afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público;
p) Laudo Médico, para o caso de inscrito com opção para vaga de portador de
deficiência;
q) Original dos títulos enviados para fins de pontuação da prova de títulos, para a
devida conferência; e outros documentos/ declarações necessárias.
r) Cópia da Carteira de Vacinação contendo a 1.ª e 2.º doses da vacina COVID.
s) Conta em banco conveniado (Santander);ª

11.5.1. No ato da contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se
exerce ou não, outro cargo, função ou emprego público remunerado, em outro órgão
público da administração pública direta ou indireta de qualquer ente federativo, e se
é aposentado por regime próprio de previdência social em âmbito municipal,
estadual ou federal.

IV. Os exames médicos deverão ser realizados às custas dos convocados.

O não comparecimento ou a não apresentação da documentação exigida nas
datas previstas gerará para o(s) candidato(s) a perda do direito à posse e
nomeação. 

 Mongaguá, 15 de Dezembro de 2022.
 Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá.
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