
 
 
 
A Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, através da Diretoria Municipal de Saúde, nos 

termos da legislação vigente e do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2011 para o preenchimento de 
cargos em unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, torna pública a CONVOCAÇÃO 
dos candidatos inscritos para a realização das provas escritas objetivas na data de 17 de abril de 2011 na 
E.M.E.F TONICO SILVA, situada à Av. São Paulo, nº. 3.064, Jardim Samoa. 
 
As provas serão realizadas nos horários abaixo discriminados. 
 

CONVOCAÇÃO POR ORDEM DE EMPREGO: 
 
MÉDICO INTERVENCIONISTA: 

Horário de Abertura dos portões: 08:00 
Horário de Fechamento dos portões: 08:45 
Horário previsto para início das Provas: 09:00 
Tempo de duração da prova: 03 (três) horas 
 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM RESGATISTA:  

Horário de Abertura dos portões: 08:00 
Horário de Fechamento dos portões: 08:45 
Horário previsto para início das Provas: 09:00 
Tempo de duração da prova: 03 (três) horas 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONDUTOR DE MOTOLÂNCIA:  

Horário de Abertura dos portões: 13:00 
Horário de Fechamento dos portões: 13:45 
Horário previsto para início das Provas: 14:00 
Tempo de duração da prova: 03 (três) horas 
 

 
ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA: 
 

Horário de Abertura dos portões: 13:00 
Horário de Fechamento dos portões: 13:45 
Horário previsto para início das Provas: 14:00 
Tempo de duração da prova: 03 (três) horas 
 
MOTORISTA SOCORRISTA: 
 

Horário de Abertura dos portões: 13:00 
Horário de Fechamento dos portões: 13:45 
Horário previsto para início das Provas: 14:00 
Tempo de duração da prova: 03 (três) horas 

 

Atenção – Para a realização das Provas: 
De acordo com o Edital: 
Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova munidos de protocolo de inscrição, documento oficial de 
identidade com foto e no original, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 

São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; 
Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, 
por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, 
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CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia 
na forma da Lei nº 9.503/97). 

O candidato deverá estar portando, também, o comprovante de inscrição. 

Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o 
fechamento dos portões ou que não estiver de posse dos documentos originais hábeis previstos no item 
anterior. 

Os candidatos somente poderão se retirar do local da prova depois de transcorrido o tempo mínimo de 1h (uma hora) 
do início da mesma, não podendo levar consigo o caderno de prova. 

 
 

Mongaguá, 11 de abril de 2011. 
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