PrefeituraMunicipaldeMotuca
ESTADODE SÃOPAULO

Edital de Abertura
Concurso Público Nº 003/2017
A Prefeitura Municipal de Motuca, Estado de São Paulo, torna públicona forma prevista no artigo 37
da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVA, de caráter
eliminatório,sob o regime da Consolidação das Leis de Trabalho – C.L.T., para provimento dos empregos
vagos, atualmente existentes, dos que vagarem e dos que forem eventualmente criados dentro do prazo
de validade do presente Concurso Público que será regido de acordo com as normas estabelecidas neste
Edital

O Concurso Público será organizado pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
1. DOS EMPREGOS:
1.1.Os empregos, o número de vagas, a jornada de trabalho, o valor da remuneração mensal e a
escolaridade exigida e o grupo de provas estão discriminados no quadro abaixo:

COD.
EMPREGO

01

02

EMPREGO
PÚBLICO

Analista
Jurídico

Médico
Clinico Geral

VAGAS

PRÉREQUISITOS

1

Diploma de nível
superior em direito
com inscrição
perante a OAB
(Ordem dos
Advogados do
Brasil).

1

Ensino Superior em
Medicina, com
especialização em
Clínica Geral e
inscrição no
Conselho Regional
de Medicina - CRM

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

REF.

SALÁRIO
R$

40 horas

07

2.032,77

GRUPO DE
PROVAS

Língua Portuguesa
Conhecimentos
Específicos

Língua Portuguesa
10 horas
semanais

11

3.191,53

Conhecimentos
Gerais SUS e
Específicos

Os editaisetodas as fases do concurso público serão divulgadas no Jornal A Cidade, no site
www.motuca.sp.gov.br, http://motuca.listaeditais.com.br/e afixado no quadro de avisos da Prefeitura.
2. DAS INSCRIÇÕESVIA INTERNET
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 23 de outubro a 19 de novembro de 2017.
2.2. Das disposições relativas às inscrições via internet – As inscrições serão realizadas por meio
do endereço eletrônico http://motuca.listaeditais.com.br/iniciando-se no dia 23 de outubro de 2017, às
9h00m e encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59m do dia 19 de novembro de 2017, observado o
horário oficial de Brasília/DF e as informações complementares estarão disponíveis no referido endereço
eletrônico. Após a data e horário especificado acima, o acesso às inscrições estará bloqueado.
Valor da taxa de inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais).
As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 03 de dezembro de 2.017.
Ler na integra o edital antes de efetuar a inscrição.
Prefeitura Municipal de Motuca, 20 de outubro de 2017.
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