Prefeitura Municipal de
CAPELA DO ALTO

Concurso Público nº 1/2016
EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES - RESUMIDO

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto torna público a abertura de inscrições para o Concurso Público nº 1/2016, de provas e títulos, visando o provimento de vagas para empregos públicos regidos pelo regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, o qual se processará de
acordo com as instruções constantes neste Edital de Abertura de Inscrições e na legislação suplementar concernente à matéria.
1. Os empregos públicos, a quantidade de vagas, o vencimento básico, a carga horária de trabalho, os requisitos mínimos e o valor da inscrição
são os seguintes:
Nº
1

EMPREGOS
PÚBLICOS
Médico
Plantonista

Nº de
VAGAS

VENCIMENTO
BASE (1)

CARGA
HORÁRIA

REQUISITOS MÍNIMOS

TAXA de
INSCRIÇÃO

10

R$ 900,68
p/ plantão (2)

Plantão de
12 horas (3)

Curso Superior de Medicina com Registro no Conselho
Regional – CRM.

R$ 18,24

2

Professor
Adjunto I

1

R$ 7,52
p/ hora

180 horas
mensais

3

PEB II

2

R$ 10,68
p/ hora

180 horas
mensais

4

PEB III - Artes

1

R$ 11,88
p/ hora

Mínimo de
120 horas
mensais

5

Vice-Diretor de
Unidade Escolar

1

R$ 2.380,54
p/ mês

200 horas
mensais

Formação em nível superior de graduação, de
licenciatura plena, com habilitação nas séries iniciais e
do Ensino Infantil ou curso normal superior, admitida
como formação mínima e obtida em nível médio, na
modalidade normal, com habilitação no ensino infantil.
Formação em nível superior de graduação de
licenciatura plena, com habilitação nas séries iniciais
do ensino fundamental ou curso normal superior
admitida como formação mínima a obtida em nível
médio na modalidade normal.
Formação em nível superior de graduação, de
licenciatura plena para as correspondentes disciplinas
e áreas de conhecimento específicas do currículo, ou
formação superior em área correspondente,
complementação nos termos da legislação vigente.
Licenciatura Plena em Pedagogia, com Administração
Escolar ou Pós-Graduação em área correlata de no
mínimo 360 horas e experiência comprovada em
exercício de cargo docente no Magistério de no
mínimo 5 (cinco) anos.

R$ 18,24

R$ 18,24

R$ 18,24

R$ 18,24

Os servidores municipais têm direito à vale-alimentação no valor de R$ 390,00 na forma da Lei Municipal nº 1.483/2009.
O Médico Plantonista recebe adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento-base.
(3) O Médico Plantonista realizará plantão diurno ou noturno, com carga mínima mensal de 4 plantões por mês.
(1)
(2)

2. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pela internet, no período de 18 de maio a 1º de junho de 2016, através do site
www.publiconsult.com.br.
3. As provas objetivas serão realizadas no município de CAPELA DO ALTO/SP, com data prevista para o dia 19 de junho de 2016 (domingo),
nos seguintes períodos:
PERÍODO

EMPREGOS PÚBLICOS

9h00

Médico Plantonista, PEB II, PEB III - Artes.

14h00

Professor Adjunto I, Vice-Diretor de Unidade Escolar.

4. A confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização das provas ocorrerá através do Edital de Convocação para as Provas
Objetivas a ser disponibilizado nos sites www.publiconsult.com.br, www.capeladoalto.sp.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela do Alto, sendo ainda publicado de forma resumida no Diário de Sorocaba, Jornal Diário Comercial Indústria e Serviço e Diário Oficial
Eletrônico do Estado de São Paulo.
12.6. A íntegra do presente edital estará disponível para consulta nos sites www.publiconsult.com.br, www.capeladoalto.sp.gov.br e no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Capela do Alto.
CAPELA DO ALTO, 18 de maio de 2016.
Marcelo Soares da Silva
Prefeito do Município de Capela do Alto - SP

