PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ
Rua Santa Catarina, 47 Centro – Fone/Fax (14) 3387-1297
CEP-18840-000 Sarutaiá-SP - CNPJ 46.223.731/0001-05
e-mail-pmsarutaia@uol.com.br

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015
EXTRATO DO EDITAL
A Prefeitura Municipal de Sarutaiá, Estado de São Paulo, por intermédio do Chefe do Poder
Executivo, Senhor João Antonio Fuloni, no uso de suas atribuições legais, torna público aos
interessados que estarão abertas as inscrições do Concurso Público para provimento efetivo, em
regime estatutário, dos seguintes cargos públicos:
1.

CARGOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
CARGO

VAGA

REF.
SALARIAL

SALÁRIO
MENSAL

JORNADA
SEMANAL

TAXA
R$.

Cuidadora da
Casa Abrigo

02

VI

874,74

44 h

25,00

REQUISITOS BÁSICOS

Ensino Médio

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 04 a 08 de janeiro de 2016, das 09h00 às
11h00 e das 13h00 às 17h00 na Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal, localizada à Rua
Santa Catarina, 47, Centro.
O presente concurso público terá prazo de validade de 2 (dois) anos, contados da data de
sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, se o interesse público assim o exigir e a
critério da Administração Municipal.
2 - DAS INSCRIÇÕES
Para inscrever-se o candidato deverá preencher corretamente os campos relativos ao
formulário de inscrição, anexando ao mesmo o comprovante do recolhimento da taxa de inscrição,
recebendo o respectivo comprovante.
São condições para inscrição:
a)ser brasileiro nato ou naturalizado;
b)ter, à data da posse, a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c)estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do
Serviço Militar;
d) possuir, no ato da posse, os documentos necessários para comprovação dos requisitos exigidos
para o cargo ao qual estiver se candidatando;
e) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções;
f) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno direito dos exercícios civis e políticos;
g)não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
h)conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital do Concurso Público nº 01/2014.
As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou através de procuração.
A data para a realização das provas será divulgada posteriormente à homologação das
inscrições.
O Edital completo estará à disposição dos interessados na Secretaria, no site oficial Prefeitura
Municipal
e
também
na
internet
no
sítio
eletrônico
da
DUX
CONCURSOS
(www.duxconcursos.com.br).
Publique-se na Secretaria e no site oficial da Prefeitura Municipal de Sarutaiá na imprensa
escrita.
Prefeitura Municipal de Sarutaiá, 30 de dezembro de 2015.

JOÃO ANTONIO FULONI
Prefeito Municipal

