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CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N. 004/2014CP – PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

A Prefeita Municipal de GABRIEL MONTEIRO, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto o presente edital 

conhecimento tiverem, que ficam prorrogadas as inscrições do concurso objeto dos editais 001/2014CP Abertura de Inscrições e 002/2014CP Abertura de 

Inscrições – Resumido, publicado na imprensa oficial do município, bem como acrescenta o cargo de Médico Ginecologista conforme segue: 

1- As inscrições do concurso objeto dos editais acima citados ficam prorrogadas a partir do dia 21 de dezembro de 2014 e, encerrar-se-ão, 

impreterivelmente, às 23h59min do dia 28 de dezembro de 2014. 

2- Fica acrescido o item 20, dos cargos vagos, conforme segue: 

ITEM 
 

CARGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIOS REQUISITOS PARA INVESTIMENTO 

20 Médico Ginecologista CR* 12hs R$ 3.751,16 Curso superior em medicina e habilitação 

específica mais registro no CRM 

Obs.: CR* = Cadastro de reserva. 

3- As atribuições do cargo de Médico Ginecologista passam a serem as seguintes: a)Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e 

outras formas de tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando 

assistência médica específica, empregando tratamento clínico, para a preservação da vida da mãe e do filho; b) Executar outras tarefas correlatas que lhe 

forem determinadas pelo superior imediato. 

4- Fica acrescido no edital 001/2014CP Aberturas e Inscrições, o cargo de Médico Ginecologista, especialmente nos itens: 2.2.3; 3.1,2; 3.6.4; no Anexo II - 

itens 1 e 2.3 

4- As alterações constantes deste edital serão compiladas nos editais de n. 001/2014CP Abertura de Inscrições e 002/2014CP Abertura de Inscrições – 

Resumido, bem como publicadas no site www.cemiconsultoriaimob.com.br. 

5- Os demais itens dos referidos editais permanecem inalterados. 

 

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro, 19 de dezembro de 2014. 

 

 

Renee Crema Vidoto 

Prefeita Municipal de Gabriel Monteiro 


