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CONVOCAÇÃO PARA PROVA – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 
 

No domingo, 27 de fevereiro e 13 de março de 2011, a Fundação Vunesp vai aplicar as provas do concurso público para preencher 456 

vagas nos diversos cargos disponíveis nos quadros da Secretaria Municipal de Administração, Saúde e Educação, da Prefeitura de Suzano.  

Em virtude do elevado número de inscritos, um total de 65.596candidatos, as provas serão aplicadas em 27.02 em três cidades da 

região: Mogi das Cruzes, São Paulo e Suzano, em 13.03 em duas cidades da região: Mogi das Cruzes e Suzano. A Vunesp disponibilizou em seu 

site os locais de prova, que devem ser conferidos pelos candidatos no endereço eletrônico www.vunesp.com.br. Nenhum candidato poderá 

realizar sua prova fora do local previamente estipulado. 

Para alocar os candidatos nas escolas disponibilizadas para o concurso público, foram utilizadas informações da cidade onde reside, 

fornecidas pelos próprios candidatos no ato da inscrição.  

“Datas e Horários - As provas serão aplicadas em 27.02.2011 pela manhã, às 9h, para candidatos aspirantes aos cargos de Agente de 

Segurança Escolar, Motorista de Transporte Escolar, Auxiliar de Atividades Escolares, Auxiliar de Secretaria, Professor de Educação Básica 

Adjunto. 

No período da tarde, as provas terão início às 14h30, para candidatos aspirantes aos cargos de Agente Escolar, Cozinheiro Escolar, 

Auxiliar de Desenvolvimento Educacional, Secretário de Escola e Professor de Educação Básica II (Educação Física). 

As provas serão aplicadas em 13.03.2011 pela manhã, às 9h, para candidatos aspirantes aos cargos de Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar 

de Enfermagem Plantonista, Eletricista de Veículos, Operador de Máquinas Leves, Pintor, Agente Cultural, Medico nas especialidades: 

Cardiologista (20 horas), Cirurgião Geral Plantonista, Clinico Geral (10 e 20 horas), Clinico Geral Plantonista (24 horas),Ginecologista (20 

horas), Pediatra (10 e 20 horas), Pediatra Plantonista (24 horas), Psiquiatra (20 horas), Nutricionista, Psicólogo, Psicólogo de Recursos Humanos, 

Tecnólogo em Gestão Ambiental e Terapeuta Educacional. 

No período da tarde, as provas terão início às 14h30, para candidatos aspirantes aos cargos de Agente Fiscal Ambiental, Agente Fiscal 

Sanitário, Agente Fiscal de Trânsito, Agente de Zoonoses, Analista de Suporte, Assistente de Suprimentos, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de 

Saúde Bucal, Mecânico, Operador de Som e Luz, Técnico em Agrimensura, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem Plantonista, 

Técnico em Farmácia, Técnico em Laboratório, Técnico em Saúde Bucal, Analista Econômico/Financeiro, Cirurgião Dentista (20 horas), 

Enfermeiro, Enfermeiro Plantonista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gestor 

Ambiental, Gestor de Contratos, Geólogo e Monitor de Atividades Esportivas, Lazer e Recreação. 

De acordo com o edital do concurso público, os candidatos só poderão concorrer a cargos de áreas distintas se as provas forem 

realizadas em horários diferentes. Aqueles que se inscreveram para dois cargos do mesmo horário deverão escolher somente um deles para 

concorrer.  

Os candidatos que encontrarem dificuldades na consulta dos locais de prova ou tiverem alguma dúvida devem entrar em contato com o 

Disque Vunesp, pelo telefone (11) 3874-6300, das 8 às 20h em dias úteis. 

Antecedência - A recomendação da Vunesp é de que os candidatos cheguem aos locais de provas com uma hora de antecedência. Os 

portões serão fechados exatamente às 9h e às 14h30. De acordo com o edital do concurso, o candidato deve apresentar documento de identidade 

original com foto para realizar a prova e não poderá portar, no momento de aplicação, nenhum aparelho eletrônico.  

Da Prova prática para os cargos de Cozinheiro Escolar, Eletricista de Autos, Motorista de Transporte Escolar, Operador de Máquinas 

Leves, Pintor, Mecânico e Operador de Som e Luz, serão convocados oportunamente para realizarem as provas práticas os candidatos 

aprovados/habilitados na prova objetiva e que constem entre os melhores classificados. 

Da Prova de títulos para os cargos de Professor de Educação Básica Adjunto e Professor de Educação Básica II (Educação Física), 

concorrerão à prova de títulos somente os candidatos que tenham obtido, no mínimo, 50% (cincoenta por cento) de acertos na prova objetiva. 

A data, horário(s) e local(is), para entrega dos títulos, serão divulgados quando da publicação do resultado da prova objetiva. 

Suzano, 17 de fevereiro de 2011 
 
 
 

JOEL DE BARROS BITTENCOURT 
Secretário Municipal de Administração 
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