
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL N° 2.865 - DE 06 DE OUTUBRO DE 2014. 

A Comissão de Concurso Público para Agente Comunitário de Saúde, no uso 
de suas atribuições e nos termos do item 10.1 do Edital de Abertura, e conforme 
consta do Processo Administrativo n.o 221.112/2013, 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL N" 2.844/2014 

FAZ SABER QUE ficam convocados os candidatos inscritos no referido Concurso 
para as funções de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE para a realização das provas objetivas na 
forma especificada no Edital, definindo as seguintes disposições a seguir: 

Fica alterada a data de aplicação da prova informada no protocolo de inscrição passando de para a data 
abaixo indicada. 

DATA DA APLICAÇÃO DA PROVA: 
12 de Outubro de 2014 (Domingo) 

HORÁRIO: 
Abertura dos portões 07:30 horas e Fechamento dos Portões 08:00 horas, com duração de prova de 03 
(três) horas a partir da liberação do Aplicador de Prova que anotará o horário de início no quadro negro 
da sala de aplicação. 

LOCAIS: 

Candidatos com nomes iniciados pelas letras A - 8 - C - D - E - F - G - H - I - J: 
Realizarão a prova na ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ESLI GARCIA DINIZ (rua Maranhão, 32, 
Centro, Arujá-SP); 

Candidatos com nomes iniciados pelas letras K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y 
-Z: 
Realizarão a prova na ESCOLA ESTADUAL DR WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUZA (rua 
Washington Luiz, s/n°, Centro, Arujá-SP). 

Os Candidatos deverão comparecer ao local da prova, conforme a letra inicial do nome, portando 
DOCUMENTO DE IDENITIFICAÇÃO especificados no item 10.3 do Edital, acompanhado do 
PROTOCOLO DE INSCRiÇÃO e COMPROVANTE DE PAGAMENTO. 

Os Candidatos que já foram Agentes Comunitários de Saúde, deverão apresentar com os documentos 
acima, a cópia da Carteira de Trabalho onde consta o registro do contrato de trabalho e folha da Carteira 
onde consta a identificação do Candidato. 

A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um 
acompanhante com maioridade legal que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda 
da criança. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, inclusive no 
tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular, não podendo permanecer próximo durante a efetiva 
amamentação. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. Não 
haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL N° 2.865 - DE 06 DE OUTUBRO DE 2014. 

A Comissão de Concurso, disponibilizou no mural da Secretaria de Saúde, sito na rua Major Benjamim 
Franco, 425, Centro, Arujá-SP e na Prefeitura Municipal de Arujá, sito na rua Jose Basilio Alvarenga, 90, 
Vila Flora Regina, Arujá-SP, o nome de todos os candidatos com inscrição deferida para o Concurso 
Público de Agente Comunitário de Saúde. 

o não comparecimento às provas, no dia, locais e horário, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará na eliminação do Concurso Público de Agente Comunitário de 
Saúde, 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi elaborado o presente Edital, publicado no 
local de costume e na Imprensa local. 
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