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EDITAL RESUMIDO DE PROCESSO SELETIVO EXTERNO Nº 001/2016 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA, nos termos do disposto no inciso II do Artigo 37 
Constituição federal, c.c. o Decreto Municipal n.º 3.878, de 07 de Fevereiro de 2.017, torna 
pública a abertura de inscrições e realização de Processo Seletivo Externo para o provimento de 
vaga do Emprego Público Temporário de Agente do Programa de Combate à Dengue, atualmente 
disponível e/ou, que estará disponível e for necessário à Administração.  
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
O Processo Seletivo Externo nº 001/2016 será regido pelo EDITAL COMPLETO, por seus Anexos 
e eventuais retificações, e sua execução caberá à empresa Dux Consultoria e Serviços Ltda Me. 
A Comissão de Processo Seletivo Externo nº 001/2016, criada por meio da Portaria nº 199/2017, 
tem o fim de fiscalização deste certame, sendo que suas funções cessarão após a homologação 
da classificação final do Processo Seletivo Externo nº 001/2016. 
Todas as provas serão realizadas na Cidade de COLINA - SP, nos locais a serem publicados em 
momento oportuno.  
Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de COLINA - SP para 
realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.  
Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília. 
O Processo Seletivo Externo nº 001/2016 compreenderá aplicação de prova escrita de 
conhecimentos gerais e específicos de caráter classificatório e eliminatório, conforme descrito no 
Anexo II do edital completo, todas de responsabilidade da DUX Consultoria e Serviços Ltda Me; e 
de exames médicos, a serem realizados na iminência de admissão, de caráter eliminatório, sob 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Colina - SP, para todos os candidatos convocados, 
respeitando a ordem de classificação, para verificação da aptidão às exigências do emprego 
público pretendido, e particularmente para os portadores de necessidades especiais, com vistas à 
avaliação da compatibilidade da deficiência com o exercício das atividades no emprego público 
pretendido. 
Após a homologação do resultado do Processo Seletivo Externo nº 001/2016 e por ordem de 
classificação, a convocação será realizada através de divulgação feita pela imprensa local e no 
site oficial do Município, www.colina.sp.gov.br para os procedimentos necessários à admissão, 
conforme o estabelecido no item 11 do edital completo e de acordo com a necessidade e 
conveniência do Município. 
É de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos/publicações do Processo Seletivo 
Externo nº 001/2016 no órgão de Imprensa Oficial do Município e/ou no endereço eletrônico 
www.duxconcursos.com.br. Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão 
ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato – candidato@duxconcursos.com.br. 
Para melhor atendimento aos candidatos os comunicados/ dúvidas, deverão ser enviados 
somente por e-mail, de segunda a sexta-feira das 09h00min às 16h00min (horário de Brasília). 
As divulgações necessárias previstas no calendário do Processo Seletivo Externo nº 001/2016 
serão divulgadas a partir das 17:00 horas do dia agendado Ex.: local da prova, gabarito, resultado 
final, etc. 
 

DO EMPREGO PÚBLICOS E DOS PRÉ-REQUISITOS 
 

Emprego público 
Taxa de 

Inscrição 
Vagas 

Carga 
Horária 

Semanal 
Vencimento 

Requisitos 
Mínimos 

Tipo de 
Prova 

Agente do Programa 
de Combate à 

Dengue 
R$ 30,00 02 40 horas 

R$ 937,00 + 20% adicional 
insalubridade 

Ensino Fundamental 
Completo 

Objetiva 

http://www.colina.sp.gov.br/
http://www.duxconcursos.com.br/
mailto:candidato@duxconcursos.com.br
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DAS INSCRIÇÕES 

 
A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento, não cabendo recurso sobre 
eventuais erros cometidos pelo candidato no ato da inscrição.  
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos.  
É vedada a inscrição condicional ou por correspondência. 
As inscrições serão realizadas via internet no site www.duxconcursos.com.br no período 
compreendido entre a zero hora do dia 23/02/2017 até 23:59:59 horas do dia 23/03/2017. 
 

CALENDÁRIO PROCESSO SELETIVO EXTERNO Nº 001/2016 
 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital 23/02/2017 

Período de Inscrições 23/02/2017 à 23/03/2017 

Envio de Laudo de Comprovação de 
Deficiência/Pedido de Atendimento Especial 

23/02/2017 à 23/03/2017 

Homologação dos inscritos 30/03/2017 

Verificação das inscrições e identificação do local 
de provas 

06/04/2017 

Prova Objetiva 16/04/2017 

Disponibilização do Gabarito 17/04/2017 

Recebimento de recurso / Gabarito 18/04/2017 e 19/04/2017  

Resultado Prova Objetiva 27/04/2017 

Recebimento de recurso / Resultado 28/04/2017 e 02/05/2017 

Resultado Final 04/05/2017 

Homologação 04/05/2017 

Todas as informações se encontram no Edital Completo disponível no site 
www.duxconcursos.com.br 

 
Prefeitura Municipal de Colina, 23 de Fevereiro de 2017. 
 
 
 

___________________________________ 
DIAB TAHA 

Prefeito Municipal de Colina 

http://www.duxconcursos.com.br/

