
 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2016 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTINUADA PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

A Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê, CONVOCA, os três primeiros candidatos aprovados no Concurso Público 
– Edital nº 01/2016, para o cargo de Agente de Combate às Endemias, para prestarem o Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada,  em conformidade com os critérios estabelecidos no capítulo XI, do Edital do Concurso e, de acordo 
com as informações divulgadas neste Edital de Convocação. 
O Curso Introdutório será realizado nos dias 02, 03, 06, 07 e 08 de fevereiro, no Departamento Municipal de Saúde 
localizado na Rua Sub Delegado Ferrinho n°535 - Centro - Mineiros do Tietê/SP, das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 17:00, 
concluindo 40 horas de Curso. 
Ao candidato somente será permitida a participação no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, na respectiva 
data, horário e local de convocação. Não será permitida a realização desta fase do concurso, em outro dia, horário ou fora 
do local designado. 
O candidato convocado para realização desta fase deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 
30 minutos do horário marcado. 
Para participar do Curso de Introdução e Formação Inicial e Continuada, o candidato deverá apresentar inicialmente, para 
a matrícula, os 10 seguintes documentos: 
a) Cópia da carteira de identidade (RG); 
b) Cópia do CPF; 
c) Cópia da Certidão de Nascimento, Casamento ou de Termo de União Estável devidamente registrado em cartório, ou 
protocolo em caso de perda; 
d) Cópia autenticada do certificado de conclusão do ensino fundamental ou documento original que comprove a conclusão 
do curso; e 
e) Cópia do comprovante de residência, por meio da apresentação de contas de água, luz ou telefone, contrato de aluguel, 
em nome do candidato ou dos seus ascendentes ou descendentes até o 2º grau, ou cônjuge. Neste último caso, deverá 
também ser apresentada a comprovação da união, através de certidão de casamento ou declaração estável. 
No ato da apresentação da documentação citada, o candidato declarará estar ciente que a falta de um dos documentos 
exigidos ou documentos que não atendam ao requisitado para inscrição no Concurso Público, implicará na sua eliminação 
do certame. 
O candidato ao ingressar no local de realização do Curso deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho 
eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso. 
O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/transmissor, 
gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, poderá resultar em 
exclusão do candidato do concurso. 
O Instituto Mais e a Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê não se responsabilizarão por perdas ou extravios de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização da prova, nem por danos neles 
causados. 
O local de realização da prova será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da equipe de coordenadores e 
aplicadores, não sendo permitido permanecer no local acompanhantes. 
O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, terá caráter exclusivamente eliminatório, sendo o candidato 
considerado “apto” ou “inapto” para o desempenho eficiente das atividades do Cargo. 
Não haverá segunda chamada ou repetição do Curso seja qual for o motivo alegado. 
O resultado do Concurso está previsto para ser divulgado às 18:00 horas do dia 08/02/2017 no site 
www.mineirosdotiete.sp.gov.br. 
Não caberá recurso do resultado divulgado do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada. 
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar a data, o local e o horário 
de realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada. 
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada, no Edital nº 01/2016 do Concurso Público. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Convocação. 

 

Mineiros do Tietê, 28 de janeiro de 2017. 
 

José Carlos Vendramini 
Prefeito Municipal 

A seguir consta a relação de candidatos convocados para realização do Curso 
Introdutório de Formação Inicial e Continuada. 

 
 Inscr. Nome Identidade 
0202000128 LEOMAR BISPO DE OLIVEIRA 266740601   
0202000130 LEONARDO GABRIEL ARRABAL  454560163   
0202000179 NEIVA SANTOS TRAVAGLIA 29941058-4   

 


