
 
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 

COMUNICADO  

 

PROCESSO SELETIVO DE AGENTE DE ENDEMIAS  

 

A Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES, através da Secretaria Municipal de Saúde, na 

conformidade com o Edital de Processo Seletivo nº 026/2019, TORNA PÚBLICO o que segue: 

 I – Nos termos do disposto no Edital de Processo Seletivo nº 026/2019, TORNA PÚBLICO 

COMUNICADO AOS CANDIDATOS PARA CADASTRO DE RESERVA DE AGENTE DE ENDEMIAS, 

como segue: 

- A prova objetiva será aplicada no dia 24/02/2019  das 08h00min as 11h00min.  

Local: FACULDADE MULTIVIX em Nova Venécia, BLOCO 06.  

- O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 

antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul, do Cartão de Inscrição e do documento de identidade 

original.  

- Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 

Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira 

de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da 

Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997).  

- Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais 

sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não Identificáveis e/ou danificados.  

-  Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 

do documento.  



- O portão será fechado impreterivelmente às 08h. Não será admitido ingresso de candidato 

no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início.  

 

 

NOVA VENÉCIA-ES, 21 DE FEVEREIRO DE 2019.  

 

 

 

 

GABRIEL DA SILVA DIAS 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 
  


