Prefeitura Municipal de
ARAÇOIABA DA SERRA

Concurso Público nº 1/2017
EDITAL RESUMIDO de ABERTURA de INSCRIÇÕES

A Prefeitura Municipal de ARAÇOIABA DA SERRA, Estado de São Paulo, torna pública a abertura de inscrições para o Concurso Público nº
1/2017, visando o provimento efetivo de empregos públicos a serem regidos por regime estatutário instituído pela Lei Complementar nº 245/2015,
o qual se processará de acordo com a Lei Complementar nº 268/2017, com a Lei Municipal nº 1.105/1997, com Lei Municipal nº 1.846/2012 e
com a normatização constante no Edital de Abertura de Inscrições e na legislação suplementar concernente à matéria.
1. Os empregos públicos, a quantidade de vagas, a remuneração básica, a jornada de trabalho, os requisitos mínimos e o valor da inscrição são
os seguintes:
Nº

EMPREGOS
PÚBLICOS

Nº de
VAGAS

REMUNERAÇÃO
BÁSICA

JORNADA DE
TRABALHO

1

Cuidador

5

R$ 1.396,00
mensais (1)

40 horas semanais em
Regime de Plantão 12x36
horas/diurnos e noturnos (3)

2

Médico
Plantonista

8

R$ 1.190,00 por
plantão (2)

Plantão de 12x36 horas (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

REQUISITOS MÍNIMOS

VALOR da
INSCRIÇÃO

Ensino médio completo.

R$ 20,00

Curso Superior de Medicina com
Registro no Conselho Regional – CRM.

R$ 40,00

Mais Vale Refeição mensal de R$ 420,00.
Mais Vale Refeição de R$ 420,00; Adicional de Insalubridade de R$ 187,40 (valor fixo/mês); e Adicional Noturno de 20%.
Jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (art. 1ª da Lei Municipal nº 1.846/2012).
Mínimo de 6 e máximo de 12 plantões mensais, sendo 12 horas por plantão (art. 3º da Lei Municipal nº 1.105/1997); entretanto, os
plantões serão limitados, em função do teto de remunerações municipais equivalente ao subsídio do Prefeito, da seguinte forma: se
noturno, máximo de 8 plantões e, se diurno, máximo de 9 plantões.

2. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pela internet, no período de 20 de setembro a 04 de outubro de 2017, através do site
www.publiconsult.com.br. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até 05 de outubro de 2017em qualquer agência bancária,
através de internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária (casas lotéricas,
correios, etc.).
3. O concurso público consistirá exclusivamente da aplicação de PROVA OBJETIVA, de caráter classificatório e eliminatório. Para a realização
da PROVA OBJETIVA, estima-se a data de 22 de outubro de 2017, às 09h00. A data prevista poderá ser alterada em função da quantidade de
inscritos, da disponibilidade de locais para a realização das provas e de outros fatores supervenientes.
4. A confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização das provas ocorrerá através de Edital de Convocação específico, a ser
divulgado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de ARAÇOIABA DA SERRA e nos sites www.publiconsult.com.br e
www.aracoiaba.sp.gov.br, sendo ainda publicado de forma resumida em jornal de circulação local ou regional.
5. A íntegra do Edital de Abertura de Inscrições estará disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de ARAÇOIABA DA
SERRA, na Avenida Luane Milanda de Oliveira, 600 – Jd. Salete, bem como nos sites www.publiconsult.com.br e www.aracoiaba.sp.gov.br

ARAÇOIABA DA SERRA, 19 de setembro de 2017.
Dirlei Salas Ortega
Prefeito Municipal de ARAÇOIABA DA SERRA– SP
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