EDITAL Nº 01/2013 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
FAZ SABER a todos quantos possam interessar ou que dele conhecimento tiverem,
que se encontra aberta as inscrições para o CONURSO PÚBLICO Nº 01/2013, para
preenchimento dos cargos abaixo descriminados de acordo com a Legislação vigente e sob
regime Estatutário do Município de Palmital, para provimento de vagas do quadro geral dos
servidores, o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste Edital, e pelas demais
disposições legais vigentes.
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais editais, relativos às etapas
deste Concurso Público dar-se-á com a afixação no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal
de Palmital e/ou seus extratos serão publicado no site da Prefeitura, www.palmital.sp.gov.br e no
Jornal da Comarca de Palmital.
CARGO

VAGAS

CARGA
HORARIA
SEMANAL

Remun.
Básica
(R$)

Insalubridade

Total
Remuneração

Medico Clínico
Geral

01

10h

R$2.396,20

R$152,98

R$
2.549,18

Medico
Ginecologista
/Obstetra

02

10h

R$2.396,20

R$152,98

R$
2.549,18

Medico Pediatra

02

10h

R$2.396,20

R$152,98

R$
2.549,18

Medico Psiquiatra

02

10h

R$2.396,20

R$152,98

R$
2.549,18

REQUISITOS
para Provimento

Superior Completo em
Medicina, registro no
CREMESP, certificado
de
conclusão
de
residência médica em
programa
credenciado
pela
CNRM
na
especialidade ou título
de especialista emitido
pela AMB.
Superior Completo em
Medicina, registro no
CREMESP, certificado
de
conclusão
de
residência médica em
programa
credenciado
pela
CNRM
na
especialidade ou título
de especialista emitido
pela AMB.
Superior Completo em
Medicina, registro no
CREMESP, certificado
de
conclusão
de
residência médica em
programa
credenciado
pela
CNRM
na
especialidade ou título
de especialista emitido
pela AMB.
Superior Completo em
Medicina, registro no
CREMESP, certificado
de
conclusão
de
residência médica em
programa
credenciado
pela
CNRM
na
especialidade ou título
de especialista emitido
pela AMB.

Valor da
Inscrição

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00
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As inscrições serão realizadas no período de 22 a 26 de Julho de 2013, na Central
de Empregos Municipal, localizado na Rua João Moreira da Silva nº 429, centro, nesta cidade de
Palmital /SP, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00.
A Prova Escrita, para todos os cargos será aplicada no dia 24 de Agosto
(SABADO), as 09hs00, na escola a ser divulgada na homologação das inscrições.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que ninguém alegue ignorância,
é expedido o presente Edital que será afixado e publicado nos locais públicos de costume e no site
www.palmital.sp.gov.br
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

Palmital, 19 de Julho de 2013.

__________________________________
ISMÊNIA MENDES MORAES
PREFEITA MUNICIPAL
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