EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÕES, Estado de São Paulo, na forma prevista no art. 37, I e II da
Constituição Federal torna pública a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, para
o preenchimento de vagas previsto e que vierem a existir no presente Edital, providos pelo Regime
Estatutário. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente
instrumento deste Edital e seus Anexos, elaborado em conformidade com os ditames da Legislação
Federal e Municipal vigente e pertinente.
O concurso público será regido por este edital e compreenderá o exame de conhecimentos aferidos por
meio de aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da
empresa J. Alvares Ferreira & Alvares Ltda, conforme Decreto que nomeia comissão de concurso público
para provimento de empregos públicos na Administração Pública.
Os candidatos aprovados no concurso, observada a necessidade de provimento e a ordem de
classificação, serão convocados para a realização do Exame Médico Admissional, de caráter eliminatório.
O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas existentes, dentro do prazo de validade de 02
(dois) anos, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública Municipal, a contar da data
de homologação do certame.
Os Empregos Públicos, número de vagas, referência salarial e carga horária semanal e requisitos, são os
estabelecidos na tabelas abaixo.
Nomenclatura
Dentista PSF

Carga
Horária

Salário Base
(R$)

Vagas

Escolaridade e Exigências

Taxa (R$)

40h

4.153,38

01

Ensino Superior Completo em
Odontologia, Registro no CRO e
experiência de 01 ano.

55,00

A inscrição no presente Concurso Público implica o conhecimento e tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos e eventuais retificações, das quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
As
inscrições
serão
efetuadas
exclusivamente
via
internet
no
endereço
eletrônico http://www.milconsultoria.com.br, no período compreendido entre as 09h00min do dia 21 de
Julho de 2014 até as 16h00min do dia 30 de Julho de 2014, observando o horário de Brasília-DF.
Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site www.milconsultoria.com.brir à
opção “Cadastre-se” (que se encontra na tarja preta no alto da página), preencher todos os seus dados
corretamente e criar uma senha de acesso (guarde essa senha, pois sempre que entrar no site, na área
do candidato ela será solicitada) em seguida clique sobre a função “Concluir Cadastro” e
posteriormente em “Concursos” e “Concursos Abertos” para fazer sua inscrição. Na sequência,
escolher o cargo desejado, gerar o boleto e imprimir. A inscrição somente será considerada efetuada
após pagamento integral do valor estampado no boleto.

O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 31 de Julho de 2014.
A homologação das inscrições, a convocação para as provas, bem como os Locais de aplicação das
provas, serão divulgados no endereço eletrônico http://www.milconsultoria.com.br no dia 08 de
Agosto de 2014, que também estará afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Monções,
localizada na RUA PARANÁ, 805 – CENTRO – Monções/SP, Estado de São Paulo.
As provas objetivas para emprego público municipal serão aplicadas no dia 17 de Agosto de 2014, com
início as 09h00 e término as 12h00, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a
entrada de candidatos atrasados.
As provas terão duração de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento do gabarito de
respostas, podendo o candidato somente se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova.
O Gabarito será publicado no dia 19 de Agosto
eletrônico http://www.milconsultoria.com.br a partir das 18h00min.

de

2014

no

endereço

Para que não possa ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, este Edital será publicado na
íntegra no endereço eletrônico http://www.milconsultoria.com.br, bem como afixado no Quadro de
Avisos da Prefeitura Municipal de Monções-SP, com resumo publicado na imprensa escrita.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Monções - SP, 17 de Julho de 2014.
DOUGLAS ANTONIO HONORATO
Prefeito Municipal de Monções

