Prefeitura Municipal de Motuca
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO N. 001/2021
JOAO RICARDO FASCINELI, Prefeito Municipal de Motuca, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que estará realizando inscrição dos
interessados para atuar nas funções de Médico Plantonista, Médico Saúde da Família, Psicólogo e Técnico em Enfermagem, por tempo
determinado, para atendimento de excepcional interesse público na forma prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa
do Brasil. O Regime Jurídico das contratações temporárias de que trata este Edital será o Celetista, consubstanciado no Decreto Lei Federal nº
5.452, de 01 de maio de 1953, as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet através do e-mail
concursos@motuca.sp.gov.br das 00h00min do dia 04 de junho de 2021 às 23h59min do dia 21 de junho de 2021, na forma estabelecida na
cláusula 1ª do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021, sendo liberada lista de candidatos inscritos no dia seguinte ao encerramento
das inscrições, não haverá taxa de inscrição.
Função

Quantidade
de Vagas

Jornada
Semanal

Salário
mensal em R$

Adicional de
Insalubridade

Médico Saúde
Da Família

01 + CR*

20 horas

R$5.437,98

20% do salário
mínimo

Médico
Plantonista

01 + CR*

12/24

R$85,03/HP

20% do salário
mínimo

Psicólogo

CR*

30

R$ 2350,70

20% do salário
mínimo

Técnico em
Enfermagem

CR*

12 x 36

R$ 1640,57

20% do salário
mínimo

Requisitos de Admissão
Ensino Superior em Medicina, com especialização
em Clínica Geral e inscrição no Conselho Regional
de Medicina (CRM)
Ensino Superior em Medicina, com especialização
em Clínica Geral e inscrição no Conselho Regional
de Medicina – CRM.
Ensino Superior em Psicologia, com registro no
Conselho Regional de Psicólogos
Ensino Superior em Enfermagem e inscrição no
Conselho Regional de Enfermagem – COREN

*Cadastro Reserva
Os eventos relativos ao processo seletivo n. 01/2021 serão efetuados pela internet, sendo que a divulgação das inscrições e convocação para as
provas, bem como o resultado das provas e classificação final (eventos “2” e “9”) além de divulgação na internet, serão publicados na imprensa
escrita (Jornal Guariba Notícias) e seguirão as datas constantes no quadro a seguir:
Evento

Data e/ou Período

1) Inscrições

04/06/2021 à 21/06/2021

2) Divulgação das Inscrições Deferidas e convocação para as provas

22/06/2021

3) Prazo de Recurso

24/06/2021

4) Resultados dos Recursos e confirmação da convocação provas
5) Aplicação das Provas

25/06/2021
27/06/2021 às 9h

6) Divulgação Gabarito das Provas

28/06/2021

7) Divulgação do Resultado das Provas e Classificação

30/06/2021

8) Prazo de Recurso

02/07/2021

9) Resultado dos recursos e classificação final

05/07/2021

10) Homologação

Até 09/07/2021

A prova escrita está prevista para ocorrer no dia 27/06/2021 a partir da 9:00 horas da manhã, em local a ser definido posteriormente.
O contrato decorrente deste seletivo simplificado terá a duração de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma vez por até igual período
justificadamente.
O edital regulador do certame poderá ser acessado pelo site da Prefeitura Municipal. O presento comunicado vai afixado no Paço Municipal,
disponibilizado no site, bem como publicado na imprensa escrita. Os interessados deverão acessar o Site da Prefeitura Municipal
http://www.motuca.sp.gov.br/concursos/ para obter maiores informações.
Motuca – SP, 02 de junho de 2021.
JOAO RICARDO FASCINELI
Prefeito Municipal

