
 
 

Prefeitura do Município de Motuca  
                ESTADO DE SÃO PAULO  

 
CONCURSO PÚBLICO nº 01/2017 

EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO nº 01/2017 

 

Rua São Luiz, nº 111 – Centro – Fone: (016)334-9300 –  www.motuca.sp.gov.br  - Motuca / SP  

 

  

A Prefeitura Municipal de Motuca faz saber que realizará, por meio da empresa ORHION Consultoria & NAT Engenharia e 

Serviços Ltda - ME,  em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, sob supervisão da Comissão 
Fiscalizadora nomeada por meio da Portaria nº 2178/2017, Concurso Público regido de acordo com a Constituição Federal 

de 5 de outubro de 1988, a Lei Orgânica Municipal, Lei nº 675/15 e as demais Leis Municipais em vigor, destinado ao 
provimento de vagas existentes para os empregos públicos descritos na Tabela I do Edital Completo de Abertura das Inscrições 

nº 01/2017, do Processo Seletivo nº01/2017.  

O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste 
Edital 

1. DOS EMPREGOS 

1. O cargo, requisitos mínimos exigidos, carga horária semanal, vagas e valor da taxa de inscrição são os estabelecidos na 
TABELA I, deste Edital, a seguir especificada:  

TABELA I 

Emprego Público  Vagas  Referência  
Salário 

inicial  

Acréscimo de 

insalubridade  

Carga 

horária  

Requisitos 

mínimos exigidos  

Taxa de 

inscrição  

Médico Clínico 

Geral  
1  Ref. 11  

R$ 

3.191,53  

R$ 187,40 

(20% do salário 

mínimo) 

10 horas 

semanais  

Ensino superior em 

Medicina e inscrição 

no Conselho de 

Classe (CRM).  

R$ 50,00  

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Para se inscrever, o candidato deverá ler o Edital Completo de Abertura das Inscrições em sua íntegra. 

2.2. Das disposições relativas às inscrições via internet – As inscrições via internet serão realizadas por meio do 

endereço eletrônico http://orhion.listaeditais.com.br no período de 04 a 16 de fevereiro de 2017 iniciando-se no dia 04 de 

fevereiro de 2017, às 9h00m e encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59m do dia 16 de fevereiro, observado o horário 
oficial de Brasília/DF e as informações complementares que estarão disponíveis no referido endereço eletrônico. Após a data 

e horário especificado acima, o acesso às inscrições estará bloqueado. 

COMUNICA que todo o processo de execução e os atos oficiais relativos ao Concurso Público, bem como as informações 

pertinentes, estarão disponíveis no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Motuca, nos endereços eletrônicos 

http://orhion.listaeditais.com.br/, www.motuca.sp.gov.br e resumidamente no Jornal A Cidade, da cidade de Araraquara. 

. 

 

 

 

Motuca, 03 de fevereiro de 2017 

 

 

REJANE MAZZI 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
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