PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS
- Estado de São Paulo EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO na forma prevista na Constituição Federal e
demais cominações de direito, A ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/16, de Provas
Escritas, para contratação em caráter temporário e emergencial, para um prazo de validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado
por igual período a critério da administração, para as seguintes funções:
CÓDIGO E FUNÇÃO

Nº DE
VAGAS

PRÉ – REQUISITOS EXIGIDOS

SALARIO
BASE - R$

JORNADA
SEMANAL

TAXA DE
INSCRIÇÃO

01
AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE – ÁREA – JARDIM
SÃO MATHEUS – MICRO
ÁREA ROSA –
ESF ANTENOR CARLOS
MATOS
02
ATENDENTE
* 01
03
DENTISTA – ESF
* 01

01

ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO,
CONHECIMENTOS
BÁSICOS
DE
INFORMÁTICA,
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E RESIDÊNCIA NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA

1.014,00

40 HORAS

25,00

01

ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO
E
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO

822,01

40 HORAS

25,00

01

CURSO SUPERIOR COMPLETO E REGISTRO
NO CRO E NO CASO DE INSCRIÇÃO
PROVISÓRIA, ESTAR DENTRO DO PRAZO DE
VALIDADE.

* 02

40 HORAS

50,00

* 01 – De acordo com a Lei Municipal nº 1.826, de 19 de abril de 2.016, que dispõe sobre o reajuste dos valores da Tabela de Padrão de
Vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Rinópolis, os servidores têm reajuste previsto até dezembro de 2016.
*02 – SALÁRIO BASE: R$- 1.712,48 + 50% DE PROLABORE: R$- 586,24 + 20% DE GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO: R$- 342,50

1.

ROTEIRO PARA VAGA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE ACORDO COM A ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA – JARDIM SÃO MATHEUS – MICRO ÁREA ROSA – ROTEIRO DA ÁREA
ROSA ESF ANTENOR CARLOS MATOS Inicia-se no ponto nº 1, localizado na divisa da faixa de domínio da rodovia estadual SP 425 com a proprieda da Empresa London
Loteadora - Eirelli, daí segue confrontando com a propriedade da Empresa London Loteadora – Eirelli, depois com propriedade do
Sr. Valdir Esteves de Oliveira e por fim com propriedade de sucessores de Antônio Ferreira do Carmo, até encontrar o ponto nº 2,
localizado na divisa da propriedade da Sra. Mauriem de Fátima Mariano Testa; daí vira a direita e segue confrontando com a
propriedade da Sra Mauriem de Fátima Mariano Testa, até encontrar o ponto nº 3, localizado na divisa da propriedade do Sra
Maria Augusta Pigosi; daí vira direira e segue confrontando com a propriedade do Sra Maria Augusta Pigosi, até encontrar o ponto
nº 4, localizado na divisa da faixa de domínio da rodovia estadual SP 425; daí vira a direito e segue confrontanco com a faixa de
domínio da rodovia estadual SP 425, até encontrar o ponto n° 1, onde deve inicio este roteiro.
2.

DAS INSCRIÇÕES

2.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos.
2.2. AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET:
1) Acessar o endereço eletrônico: www.exitusconcursos.com.br, durante o período de 11/06/16 à 15/06/2016,
com inicio às 8:00 horas do dia 11/06/2016 e encerramento às 23:59 horas do dia 15/06/2016 - horário de Brasília
(DF);
2) Localizar o “link” correspondente ao Processo seletivo;
3) Ler o edital e preencher a ficha de inscrição;
4) Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário que será gerado pelo sistema, diretamente no Banco
SANTANDER, em qualquer agência bancária ou Casas Lotéricas.
2.2.1. Serão utilizados boletos exclusivamente do BANCO SANTANDER para recolhimento da taxa de inscrição a
crédito em conta corrente da pessoa jurídica Exitus Consultoria.
2.2.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que o candidato se
encontra, este deverá antecipar o respectivo pagamento, considerando o primeiro dia útil que antecede o feriado como data final
para realização do pagamento da taxa de inscrição, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste
Edital.
2.2.3. É recomendável que o pagamento do boleto bancário da inscrição seja efetuado somente em Agências Bancárias para maior
segurança dos candidatos, sendo que a executora do processo seletivo não se responsabiliza pela confirmação do pagamento
efetuado em correspondentes bancários.
3.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
3.1. As Provas Escritas serão realizadas provavelmente no dia 19 (dezenove) de junho de 2016 - DOMINGO, na EMEIEF "PROF. JOSÉ
WALTHER VERZOLA", localizada à AVENIDA RINÓPOLIS N°. 445 - CENTRO - RINÓPOLIS – SP, PERIODO DA MANHÃ: com início às
08:00 horas e término às 11:00 horas, devendo os candidatos comparecerem às 07:30 horas, não sendo permitida a entrada
de candidatos após as 07:50 horas, horário de fechamento dos portões, munidos de carteira de identidade ou outro documento com
foto previsto em Lei, Protocolo de Inscrição, caneta esferográfica transparente de tinta preferencialmente preta ou azul
escuro, lápis e borracha. O candidato que comparecer sem os documentos de identificação e após o horário de fechamento
dos portões, não será permitido ao mesmo adentrar à sala para a realização da referida prova, alegar desconhecimento ou
impetrar recurso a favor de sua situação.
3.2. Caso o número de candidatos inscritos exceda a capacidade física da escola acima citada, a Prefeitura reserva-se o direito de alterar o
local e horário para a realização das provas.
3.3. O Edital de Inscrições e Convocação para as provas será afixado no átrio da Prefeitura Municipal de Rinópolis, nos sites
www.rinopolis.sp.gov.br e www.exitusconcursos.com.br.
3.4.O Edital completo, contendo os requisitos para a inscrição e programa, estará à disposição dos interessados em 09/06/16 e as demais
comunicações referentes a este Processo Seletivo serão publicados no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Rinópolis e nos
endereços eletrônicos www.rinopolis.sp.gov.br e www.exitusconcursos.com.br, à disposição dos interessados.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
RINÓPOLIS-SP, 08 de junho de 2016.
VALENTIM TREVISAN
Prefeito Municipal

www.pciconcursos.com.br

