PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI
Pça. Pref. Ismael Morato do Amaral nº 67 – Cep. 18620-000 - ANHEMBI-SP

EDITAL RESUMO - DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS - PMA 001/2013
A PREFEITURA DO MUNCIPIO DE ANHEMBI , TORNA PÚBLICO, tendo em vista ao disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal, na Legislação, que
realizará CONCURSO PÚBLICO de Provas e ou Provas e Títulos, para o preenchimento de vagas de empregos, sob o regime da Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT. O presente Concurso destina-se ao provimento dos empregos descritos no quadro I deste Edital, que estiverem vagos, que se vagarem
ou forem criados no quadro de pessoal da Prefeitura do Município de Anhembi, durante o prazo de vigência do presente Concurso, bem como para
formação de cadastro de reserva. A execução técnico-administrativa do certame será realizada pela empresa Ideal Soluções, o qual se regerá pelas
instruções contidas neste Edital.
A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais relativos às etapas deste Concurso Público dar-se-á com a afixação no quadro de avisos da Prefeitura
do Município de Anhembi - SP, no local das inscrições, e os seus extratos serão publicados no Jornal “ NOSSO INFORMATIVO” e também em caráter
meramente informativo na internet, pelo site www.idealsol.com.br. www.anhembi.sp.gov.br.
1 - DOS EMPREGOS E VAGAS
1.1. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas existentes dos seguintes Empregos do Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de Anhembi,
observando-se que o número de vagas poderá ser preenchido dentro do limite, ou ainda por aquelas que vagarem ou forem criadas dentro do prazo de
validade do Concurso ou de sua prorrogação, conforme quadros a seguir:
1.2 – ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR

EMPREGOS

VAGAS

CARGA
HORARIA
SEMANAL

PEB II – LINGUA PORTUGUESA

01

40h

PEB II – MATEMÁTICA

01

40h

PROFESSOR AUX. EDUCAÇÃO INFANTIL

01

30h

MÉDICO CLÍNICO GERAL

07

40h

MÉDICO PLANTONISTA

12

PLANTÃO DE
12 HORAS

MÉDICO GINECOLOGISTA

01

20 h

MÉDICO PEDIATRA

01

20 h

ESCOLARIDADE E PRE-REQUISITOS MÍNIMOS
Ensino Superior correspondente à licenciatura
plena na disciplina ou área correspondente e
complementação nos termos da legislação vigente
Ensino Superior correspondente à licenciatura
plena na disciplina ou área correspondente e
complementação nos termos da legislação vigente
Ensino Superior correspondente à licenciatura
plena na disciplina ou área correspondente e
complementação nos termos da legislação vigente
Curso Superior em Medicina e inscrição no
Conselho Regional de Medicina – CRM.
Curso Superior em Medicina e inscrição no
Conselho Regional de Medicina – CRM.
Curso Superior de Medicina, com especialização em
Ginecologia e Obstetrícia e inscrição no Conselho
Regional de Medicina – CRM.
Curso Superior de Medicina, com especialização em
Pediatria e inscrição no Conselho Regional de
Medicina – CRM.

SALÁRIO BASE
R$/referência
R$ 13,66 p/hora
aula
R$ 13,66 p/hora
aula
R$ 9,83 p/hora
aula
R$ 3.083,98
R$ 630,73
P/PLANTÃO
R$ 1.926,72

R$ 1.926,72

1.
DOCUMENTOS NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO
a) carteira de Identidade com numero do RG.
b) cartão do CIC, com numero do CPF.
c) endereço completo.
2.
INSCRIÇÕES
3.1. HORÁRIO e PERIODO: ATRAVES DO ACESSO AO SITE www.idealsol.com.br, a partir das 8 HS. Do dia 21 DE OUTUBRO DE 2013 ATÉ A 23HORAS E 59
MINUTOS DO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013.
3.2 As inscrições serão realizadas SOMENTE PELA INTERNET.
3.2.1 – Os interessados em participarem do presente CONCURSO PÚBLICO, e que não possuem acesso a rede de internet, poderão fazer sua inscrição junto
ao ACESSA SÃO PAULO DE ANHEMBI, NA RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 246 - Centro, ANHEMBI/SP (FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE), , no período
indicado no item 3.1, sendo o atendimento nos dias úteis em horário comercial, ou seja de segunda a sexta feira, das 9h. as 12h. e das 13h. as 16h.
Devendo o interessado estar de posse dos documentos pessoais para a inscrição.
3.2.2 – Após a efetivação da inscrição pela internet o candidato, deverá imprimir o boleto, devendo efetuar o pagamento do valor correspondente à taxa de
inscrição de seu emprego diretamente na rede bancária ou casas lotéricas, devendo guardar o canhoto do boleto que é seu comprovante de inscrição, que
será exigida em todas as etapas do CONCURSO PÚBLICO.
3.2.3 - Último dia para pagamento: 05 DE NOVEMBRO DE 2013 ATÉ O FIM DO EXPEDIENTE DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE.
4. As inscrições terão os valores relacionados no quadro abaixo:
VALOR DA
EMPREGOS
TAXA DE
INSCRIÇÃO
PEB II – LINGUA PORTUGUESA / PEB II – MATEMÁTICA / PROF. AUX. EDUCAÇÃO INFANTIL

R$ 60,00

MÉDICO CLINICO GERAL/ MÉDICO PLANTONISTA / MÉDICO GINECOLOGISTA / MÉDICO PEDIATRA

R$ 60,00

5. Neste Concurso Público, não haverá previsão de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência física, uma vez que o nº de vaga ofertada para o
emprego é insuficiente para a aplicação do percentual previsto na legislação vigente.
6. A divulgação oficial do inteiro teor do edital e do demais editais relativos as etapas deste CONCURSO PÚBLICO dar-se-á com a afixação no quadro de aviso
da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANHEMBI, na Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, 67 Centro – Anhembi - SP, os seus extratos serão publicados no
Jornal “NOSSO INFORMATIVO” e também em caráter meramente informativo na internet, pelo site www.idealsol.com.br., www.anhembi.sp.gov.br.
Anhembi, 18 de OUTUBRO DE 2013.
Prefeito Municipal
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