EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2019
A Prefeitura Municipal de Capela do Alto – SP está contratando por prazo determinado de 180
dias, em caráter emergencial, os seguintes profissionais:






01 Médico Cardiologista;
01 Médico Pediatra;
01 Médico Clínico Geral;
01 Médico Psiquiatra;
01 Fonoaudiólogo

A carga horária a ser cumprida, bem como os valores dos salários e vantagens de cada
emprego será a seguinte:
EMPREGO
CARGA HORÁRIA
Médico Cardiologista,
20 hrs semanais
Pediatra, Clínico
(100 hrs mensais)
Geral, Psiquiatra
30 hrs semanais
Fonoaudiólogo
(150 hrs mensais)

SALÁRIO BASE

GRATIFICAÇÃO

R$ 4.479,80
10% sobre salário base
R$ 1.584,18

Todos os cargos acima recebem o adicional de insalubridade (20% sobre o salário mínimo) +
Vale Alimentação no valor de R$ 510,00.
Os interessados deverão protocolar, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Capela do Alto, situado na Av Prof Castorino de Almeida, nº 205 (PAÇO II), Centro, Capela do
Alto/SP, do dia 29/04 à 03/05/2019, das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, os
seguintes documentos: CURRICULUM, comprovante de residência, cópia de RG, cópia da
carteira do respectivo conselho da classe, cópia do Diploma, cópia do titulo de especialização
(para os empregos de médico Cardiologista, Pediatra e Psiquiatra), número de telefone atual,
Declaração de acúmulo de cargo (caso seja servidor ativo em outra entidade pública
municipal/estadual/federal) e CERTIDÃO que comprove o tempo de atuação no emprego ou
especialidade, constando a data de início na função.
Os documentos solicitados também poderão ser encaminhados através do email
rh@capeladoalto.sp.gov.br até o dia 03/05/2019. Maiores Informações pelos telefones: (15)
3267-8808 / 3267-8820.
A análise da documentação recebida será realizada pela comissão designada para este fim e,
como critério de avaliação para classificação final, será considerado o profissional com maior
tempo de atuação comprovado na respectiva função e, em caso de empate, será considerado
o profissional de maior idade.
A ausência de qualquer um dos documentos supra solicitados, implicará automaticamente na
desclassificação do candidato na classificação final deste chamamento.
Capela do Alto, 25/04/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

