Prefeitura Municipal de Duartina
Rua Henrique Hortelã nº 127 Centro - CEP: 17470-000
Telefone: (14) 3282-8282
Site: www.duartina.sp.gov.br
Email: prefeitura@duartina.sp.gov.br

EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DUARTINA – ESTADO DE SÃO PAULO,
inscrita no CNPJ sob n°46.137.458/0001-60, dá ciência aos interessados de
que se encontram abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO
destinado ao provimento de vagas a serem preenchidas, de acordo com o
Anexo II e com o surgimento das necessidades da PREFEITURA durante o
prazo de validade do concurso – nos termos do art. 37, I e II, da Constituição
Federal, Lei Orgânica do Município, n° 1.723, de 08 de dezembro de 2003,
suas alterações e demais legislações pertinentes, regidos pelo regime jurídico
CLT.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público compreenderá prova escrita de conhecimentos gerais
e específicos de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos de
caráter classificatório, todas, conforme descrito no Anexo III do presente edital,
todos de responsabilidade da DUX CONCURSOS; e de exames médicos, a
serem realizados na iminência de contratação, de caráter eliminatório, sob
responsabilidade da PREFEITURA, para todos os candidatos convocados,
respeitando a ordem de classificação, para verificação da aptidão às exigências
do cargo pretendido, e particularmente para os portadores de necessidades
especiais, com vistas à avaliação da compatibilidade da deficiência com o
exercício das atividades no cargo pretendido.
1.2. É de responsabilidade do candidato de acompanhar todos os
atos/publicações do concurso no Órgão de Imprensa Oficial do município e/ou
no endereço eletrônico www.duxconcursos.com.br
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2. DOS CARGOS EM CONCURSO E DOS PRÉ-REQUISITOS
CARGOS/EMPREGOS

Agente Comunitário de Saúde –
PSF I

Agente Comunitário de Saúde –
PSF II

Agente Comunitário de Saúde –
PSF III

Apoio Administrativo

Auxiliar Operacional

Médico Ginecologista

Motorista

CARGA
HORÁRIA

VAGAS

PROVA

40 h

Ensino Fundamental completo; residir na área da comunidade
em que atuar junto a Unidade de Saúde da Família, desde a data
da publicação do edital do concurso público

CR

Prova Escrita

40h

Ensino Fundamental completo; residir na área da comunidade
em que atuar junto a Unidade de Saúde da Família, desde a data
da publicação do edital do concurso público

01

Prova Escrita

R$ 747,35

40h

Ensino Fundamental completo; residir na área da comunidade
em que atuar junto a Unidade de Saúde da Família, desde a data
da publicação do edital do concurso público

CR

Prova Escrita

R$ 747,35

04

Prova Escrita e
Prova Prática

R$819,24

10

Prova Escrita e
Prova Prática

R$ 700,00

01

Prova escrita

R$6.145,84

01

Prova Escrita e
Prova Prática

R$ 890,15

03

Prova escrita e
Títulos

R$11,17 h/a

01

Prova escrita e
Títulos

R$11,17 h/a

01

Prova escrita e
Prova Prática

R$1.461,35

40h

40h

30h

40h

Professor de Ensino
Fundamental – PEB I

30h

Professo de Educação Especial
- PEE

30h

Tesoureiro

40h

ESCOLARIDADE

Ensino Médio Completo e conhecimentos em informática

Ensino Fundamental Completo

Curso específico com especialização em ginecologia e
obstetrícia e registro no CRM

Ensino Médio completo, CNH – letra “D” e experiência na área

Licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior, com
atuação na Educação Básica (Ensino Infantil e Ensino
Fundamental nas séries iniciais). Magistério ou Curso Normal em
nível médio com diploma de curso reconhecido

Curso Superior em pedagogia com habilitação nas áreas de
deficiência visual, auditiva ou oral

Ensino Médio Completo – Técnico em ContabilidadeConhecimentos em Informática

SALÁRIO

R$ 747,35

CR – Cargo reserva
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2.1. Os tipos de provas e quantitativo de questões estão especificados no
Edital.
2.2. O sumário das atribuições dos cargos encontra-se no Edital e apresenta
resumidamente as atividades a serem desenvolvidas pelo servidor.
2.3. Os programas para as provas são os constantes do Anexo V do Edital.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. 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.
3.2. A inscrição deverá ser efetuada pela Internet, no endereço eletrônico
www.duxconcursos.com.br , das 00h do dia 06 de Maio de 2013 às 23:59h do
dia 17 de Maio de 2013.
3.3. O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais) para os cargos de
nível fundamental, R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para as funções de nível
médio/técnico e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para os cargos de nível
superior, cujo pagamento deverá ser efetuado até a data de vencimento do
boleto, em qualquer agência bancária, durante o horário regular de
atendimento bancário ou casa lotérica mediante a apresentação do boleto
bancário.

Prefeitura Municipal de Duartina, 03 de maio de 2013.
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