
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS  
Comunicado Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas dos Cursos de Especialização na 
Área da Saúde – 2020  
Convocação para a Primeira Fase - Prova Escrita  
A Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN como Unidade Didática do Centro 
Formador de Recursos Humanos para o SUS/SP "Dr. Antonio Guilherme de Souza" torna 
pública a convocação para a Primeira Fase – Prova Escrita para o Processo Seletivo para o 
preenchimento de vagas do Curso de Especialização em “Vigilância e Controle de Vetores e 
Hospedeiros Intermediários”, reconhecido pelo Parecer 162/19 do Conselho Estadual de 
Educação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - CEE/SEE/SP.  
I. Da realização da prova.  
1. A prova escrita terá caráter eliminatório e constará de questões de acordo com a 
bibliografia constante no Anexo I do Edital de Abertura das Inscrições. 
1.1. A prova escrita será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.  
1.1.1. A prova terá duração improrrogável de 4 horas: das 10hs às 14hs 
1.2. O candidato deverá chegar ao local com antecedência mínima de 30 minutos do horário 
estabelecido para o início da prova.  
1.2.1. Os portões do local da prova serão fechados 30 minutos antes do horário estabelecido 
para o início da prova.  
1.3. O candidato deverá estar munido de um dos seguintes documentos originais, com foto e 
dentro do prazo de validade: Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
Carteira Nacional de Habilitação (na forma da Lei 9.503/97).  
1.3.1. O candidato deverá estar munido com caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e 
borracha.  
1.3.2. Não será permitida a utilização de calculadora ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico e de comunicação. 
1.3.3. É terminantemente proibida, sob qualquer alegação, a saída do candidato do local da 
prova antes de decorridas 02 (duas) horas do seu início.  
1.3.4. O penúltimo candidato deverá esperar o último para entregar a prova e somente então 
ambos poderão deixar a sala. 
1.4. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova e que 
indicou essa condição no item apropriado no Formulário de inscrição:  
1.4.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal. 
1.4.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
1.5. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
 1.5.1. Chegar após o fechamento dos portões. 
1.5.2. Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de 
Convocação para Primeira Fase – Prova Escrita.  
1.5.3. Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado. 
1.5.4. Não apresentar um dos documentos de identificação original, nos termos deste Edital, 
para a realização da prova. 
1.5.5. Ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.  
1.5.5.1. Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo estabelecido. 
1.5.6. For surpreendido em comunicação com outras pessoas. 
 1.5.6.1. Estiver com o telefone celular ligado ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico e de comunicação (tablet, relógio com calculadora, calculadora e outros), livros, 
notas ou impressos não autorizados e fornecidos.  
1.5.6.2. Anotar as respostas em qualquer material que não seja o fornecido.  
1.5.6.3. Utilizar outros meios ilícitos para a execução da prova. 
1.5.7. Portar arma de qualquer natureza, mesmo que possua o respectivo porte.  
1.5.8. Estiver fazendo uso de gorro, chapéu, boné e óculos de sol.  
1.5.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.  



1.5.10. Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada 
da aplicação da prova. 
II. Do Local, data e horário da prova:  
2. Local: Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN 

 


