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Edital de Abertura 
 

Processo Seletivo Nº 002/2017 
 

 A Prefeitura Municipal de Motuca, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no artigo 37 

da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO DE PROVA, de caráter 

classificatório, para eventuais substituições de servidores em casos de licenças, afastamentos legais e 

temporários de acordo com as necessidades excepcionais e transitórias da Administração, através da 

contratação por prazo determinado, providas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. O Processo 

Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado de 

conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipais vigentes e pertinentes. 

O Processo Seletivo será organizado pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E 

PROCESSO SELETIVO, e será regido de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 

1. DOS EMPREGOS: 
 
1.1.Os empregos temporários, 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 

EMPREGO 
PÚBLICO 

VAGAS 
 

PRÉ-REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REF. SALÁRIO R$ GRUPO DE 
PROVAS 

01 Psicólogo 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior em 
Psicologia, com 

registro no Conselho 
Regionalde 
Psicólogos 

30 horas 
semanais 

7 2.032,77 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos 
Gerais SUS e 
Específicos  

02 Farmacêutico 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior em 
Farmácia e inscrição 

no Conselho 
Regional de 

Farmácia - CRF 

44 horas 
semanais 

8 2.425,24 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos 
Gerais SUS e 
Específicos  

 

Os editais e todas as fases do processo seletivo 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 junho a 09 de julho 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 junho de 2017, às 
9h00m e encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59m do dia 09 de julho 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 23 de julho de 2.017. 
Ler na integra o edital antes de efetuar a inscrição. 

 
Prefeitura Municipal de Motuca, 22 de junho de 2017. 
 
 

João Ricardo Fascineli 
Prefeito Municipal 
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