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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
EXTRATO DO EDITAL
O Município de Duartina, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder Executivo,
Sr. Aderaldo Pereira de Souza Junior, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados
que estarão abertas as inscrições dos concursos públicos para provimento, em caráter permanente, dos
seguintes empregos públicos:

EMPREGO
ASSISTENTE
SOCIAL

ATENDENTE
ODONTOLÓGICO –
PSF

CIRURGIÃO
DENTISTA

CUIDADOR
ESCOLAR

ENFERMEIRO –
PSF

VAGA

01

01

01

03

01

SALÁRIO
MENSAL

R$ 1.989,24

R$ 847,64
+
R$ 150,36

R$ 5.157,84

R$ 1.179,40

R$ 2.391,86

JORNADA
SEMANAL

TAXA
R$.

REQUISITOS BÁSICOS

GRUPO DE PROVA

30 h

 Português
Curso Superior completo de
(15 questões)
Assistente Social com
80,00 registro no CRESS e
 Conhecimentos
Específicos
experiência na área.
(25 questões)

40 h

Ensino Médio completo,
Curso de Atendente
65,00 Odontológico com registro
no Conselho de Classe.

 Português
(15 questões)
 Matemática
(15 questões)
 Conhecimentos
Específicos
(20 questões)

40 h

Ensino Superior completo
80,00 com registro no CRO e
experiência na área.

 Português
(15 questões)
 Conhecimentos
Específicos
(25 questões)

40 h

Curso completo de
Cuidador, voltado ao trato
de crianças portadoras de
necessidades especiais e
conhecimento do Estatuto
da Criança e do
Adolescente (ECA) e/ou;
Curso completo de Auxiliar
 Português
de Enfermagem nível
(15 questões)
médio, com conhecimentos
no trato de crianças
 Matemática
65,00 portadoras de necessidades
(15 questões)
especiais e conhecimento
 Conhecimentos
do Estatuto da Criança e do
Específicos
Adolescente (ECA) e/ou;
(20 questões)
estar em curso dos 2 (dois)
últimos anos de Pedagogia,
com conhecimentos no trato
de crianças portadoras de
necessidades especiais e
conhecimento do Estatuto
da Criança e do
Adolescente (ECA).

40 h

Curso Superior completo
 Português
em Enfermagem ou
(15 questões)
equivalente, devidamente
80,00 reconhecido pelo MEC, com  Conhecimentos
Específicos
registro no COREN e
(25 questões)
experiência na área.
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FISCAL
TRIBUTÁRIO

MÉDICO – PSF

MERENDEIRA

OFICIAL DE
GABINETE

PROCURADOR
JURÍDICO

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM –
PSF

TÉCNICO EM
PROCESSAMENTO
DE DADOS

01

01

01

01

01

01

01

01

R$ 1.179,40

R$ 10.114,28

R$ 793,94
+
R$ 204,06

R$ 1.657,46

R$ 1.989,24

R$ 12,67
h/a

R$ 1.217,59

R$ 1.217,59

40 h

65,00 experiência na área.

 Português
(15 questões)
 Matemática
(15 questões)
 Conhecimentos
Específicos
(20 questões)

40 h

Curso específico com
80,00 registro CRM e experiência
na área.

 Português
(15 questões)
 Conhecimentos
Específicos
(25 questões)

40 h

 Português
(15 questões)
Ensino Fundamental
 Matemática
55,00 incompleto e experiência na
(15 questões)
área.
 Conhecimentos
Específicos
(20 questões)

40 h

 Português
(15 questões)
 Matemática
(15 questões)
 Conhecimentos
Específicos
(20 questões)

Ensino Médio completo e

65,00 Ensino Médio completo.

20 h

80,00 em Direito com registro na

 Português
(10 questões)
 Conhecimentos
Específicos
 (30 questões)
 Títulos

30 h

Licenciatura Plena em
Pedagogia ou Normal
Superior, com atuação na
Educação Básica (Ensino
Infantil e Ensino
80,00 Fundamental nas séries
iniciais). Magistério ou
Curso Normal em nível
médio com diploma de
curso reconhecido.

 Português
(15 questões)
 Matemática
(15 questões)
 Conhecimentos
Específicos
(20 questões)
 Títulos

40 h

Curso Técnico em
Enfermagem com registro
65,00 no COREN e experiência
na área.

 Português
(15 questões)
 Matemática
(15 questões)
 Conhecimentos
Específicos
 (20 questões)

40 h

 Português
(15 questões)
Curso Técnico completo na
área de Processamento de  Matemática
(10 questões)
65,00 Dados e no mínimo 06
(seis) meses de experiência  Conhecimentos
na área.
Específicos
 (25 questões)
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Curso Superior completo

OAB e experiência na área.
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As inscrições deverão ser efetuadas no período de 18 de junho a 05 de Julho de
2019 através da internet
nternet no sítio eletrônico da CEMAT (www.cematconcurso.com.br
www.cematconcurso.com.br).
As inscrições ficarão abertas, por meio da Internet, a partir das 9:00h do dia 18/06/2019
até às 16:00h do dia 05/07/201
/2019, horário de Brasília, exclusivamente no sítio eletrônico da CEMAT.
Àquelas pessoas que não tiverem acesso particular a rede mundial de computadores
(Internet) poderão utilizar a Promoção Social, em horário de expediente (das 8:00h às 11:00h e das
13:00h àss 16:00h), localizado à Avenida 9 de Julho, nº 752, na cidade de Duartina-SP.
Duartina
No caso da entrega de Títulos, para os empregos de Procurador Jurídico e Professor de
Educação Básica, o candidato deverá enviá
enviá-los pelo correio, via Sedex,, à empresa CEMAT (Rua João
Becão, nº 444, centro, Júlio Mesquita
Mesquita-SP, CEP: 17550-000), até o dia 05 de julho de 2019, através de
cópias simples, juntamente com a cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. A entrega
dos títulos, também, poderá ser efetuada na data da prova, na E.M.E.F. José Sabbag,
Sabbag na cidade de
Duartina-SP, na data de 04 de agosto de 2019 (domingo), no ato da prova junto ao fiscal da sala, através
de cópias simples, junto com a cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme
estabelecido no Edital.
As provas realizar
realizar-se-ão na cidade de Duartina-SP, na “E.M.E.F.
E.M.E.F. JOSÉ SABBAG”,
SABBAG
localizada à Avenida Dr. Gil Borges
Borges, nº 337, na data de 04 de agosto de 2019
201 (domingo), no horário
com início às 9h00 (nove
nove horas), EXCETO para os empregos de OFICIAL DE GABINETE e
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA que será com início às 13h30min (TREZE
(
HORAS E TRINTA
MINUTOS),
), no mesmo local e data
data.
São pressupostos para a inscrição constituindo, inclusive, condição para admissão:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei;
b) ter, à data da posse, a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do
Serviço Militar;
d) possuir, no ato da nomeação, os documentos necessários para comprov
comprovação
ação dos requisitos exigidos
para o emprego ao qual estiver se candidatando, conforme acima estabelecido
estabelecido;
e) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções;
f) não registrar antecedentes criminais, achando
achando-se
se em pleno direito dos exercícios civis e políticos;
g) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
h) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital do Concurso Público nº 01/201
01/2019.
O presente concurso público terá prazo de validade de 2 (dois) anos, contados da data
de sua homologação, nos termos do artigo 66, parágrafo 2º, da
a Lei Orgânica do Município.
Município
O edital completo estará à disposição dos interessados no Paço da Prefeitura Municipal
e na internet no sítio eletrônico da CEMAT ( www.cematconcurso.com.br ).
Prefeitura Municipal de Duartina, 14 de junho de 201
19.

ADERALDO
DERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal
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