
                     

                       Prefeitura Municipal de Mongaguá 
Diretoria de Saúde/ Epidemiologia e Vigilância Sanitária  

 

PROCESSO SELETIVO -PS-EDITAL nº 002/2021 

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 

PROVA OBJETIVA  
 

 

A Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, através da Comissão Organizadora, nomeada pela 
Portaria nº 288/2021, nos termos da legislação vigente e das exigências do Edital do Processo Seletivo nº 
002/2021, para contratação de Agentes de Controle de Endemias, torna pública a convocação dos 
candidatos inscritos para realização da prova escrita objetiva e divulga  dia, horários e locais de aplicação. 
 
As provas serão realizadas no município de Mongaguá/SP, na data, horário e locais contidos no Quadro I.  
 
Os candidatos deverão comparecer, ao local determinado para realização da prova, indicados no Quadro I, 
de acordo com nº de inscrição, com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de: 
 
- protocolo de inscrição original; 
- documento oficial de identidade com foto e também no original; 
- caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha; e, também  
 
- comparecer usando máscara para atender legislação sobre Pandemia COVID 19.  
- durante a permanência no local de aplicação da prova deverão seguir os protocolos de segurança 
sobre a pandemia. 
 
A identificação do candidato dar-se-á mediante a apresentação de pelo menos, um dos seguintes 
documentos, em via original: Cédulas de identidade (R.G), Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia, na forma da Lei nº 9 503/97), carteiras de  Órgãos  de Conselhos de Classe , Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou Certificado Militar, todos com foto. 
 
O documento de identificação a ser apresentado pelo candidato deverá estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir, com clareza, sua identificação. O candidato que não apresentar os documentos 
conformes (protocolo de inscrição e documento de identificação) não adentrará ao local e não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Processo Seletivo. Não serão aceitos protocolo ou quaisquer 
outros documentos não constantes deste Edital. 
 
Não será permitido o candidato prestar a prova em dia, local e local diferentes dos estabelecidos na 
presente convocação. 
 
A abertura dos portões se dará à 8h30min. 
Os portões serão fechados para o início da prova às 09h00 (nove horas), não sendo permitida a entrada de 
candidatos retardatários, seja qual for o motivo apresentado. 
 

Quadro I 
 

Dia  de Aplicação de Prova: 

28/08/2021 
Horário: 

 Abertura de Portões: 8h30min 

 Início da Prova: 9h00min 

 Término da Prova: 12h30min 



Locais Nº de Inscrição  Locais de aplicação da Prova 

1 
Inscrições de 001 a 120  

10 salas 

EMEF SIRANA KOUKDJIAN                                                      
Avenida Marina, nº 1335- Jardim Marina 

Telefone: 3507 2358                               

2 
Inscrições de 121 a 240 

10 salas 

EMEF Vereador José Carlos de Freitas. 
Rua Ubatuba, nº 944/ esquina com Avenida Nossa 

Senhora de Fátima - Agenor de Campos                            
Telefone: 3446-2095 / 3446-2676 

3 
Inscrições de 241 a 262 e 264 a 360 

10 salas 

EMEF HORTÊNCIA QUINTINO DA FARIA BOTELHO            
Rua Olavo Bilac, nº 65, Jardim Praia Grande                                               

Telefone      3448 1650                                     

4 Inscrições de 361 a 454 
08 salas 

EMEF TONICO SILVA  

Avenida São Paulo, nº 3 064, Jardim Samoa                 
Telefone   3507 1055  e  3507-3032                               

4 
Inscrição 263  

01 salas 

EMEF TONICO SILVA  

Avenida São Paulo, nº 3 064, Jardim Samoa                 
Telefone   3507 1055   e  3507-3032                              

                                                                                            

                                                                                  Mongaguá, 20 de agosto de 2021. 

                                                          Comissão Especial do Processo Seletivo nº 002/2021. 

 


