PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORACEIA
Praça Eugênio Burjato, 93 - Centro - CEP: 17270-000 - 14 3295-9100
Oficial: www.boraceia.sp.gov.br Email: atendimento@boraceia.sp.gov.br

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS Nº 02/2014
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BORACEIA, Estado de São Paulo, faz saber e torna pública a abertura de inscrições para o
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS TÍTULOS Nº 002/2014, para o preenchimento de cargos vagos abaixo
relacionados, das que vierem a vagar ou que forem criadas na Administração Municipal durante a vigência do presente certame, a
serem regidos pelo Regime Celetista (Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T) com a execução técnico-administrativa da
empresa J. Alvares Ferreira & Alvares Ltda., o qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital e demais
disposições legais vigentes.
Os cargos Públicos, cargas horárias semanais, referências, salários, números de vagas e demais requisitos, são os estabelecidos
na tabela abaixo:
Nomenclatura

Carga Referência Salário
Horária
Base (R$)

Vagas

Médico PSF

40 h/s

24

10.000,00

01

Médico Pediatra

10 h/s

13

3.596,00

01

Professor PEB I

30 h/s

08

1.568,00

01

Técnico em
Enfermagem

35 h/s

04

1.093,00

01

Auxiliar de Dentista

40 h/s

01

867,00

01

Requisitos
Ensino Superior Completo em Medicina
reconhecido pelo MEC e registro no CRM.
Ensino Superior Completo em Medicina com
especialização
em
Pediatria
ambos
reconhecidos pelo MEC e registro no órgão
CRM.
Formação Mínima para o magistério em nível
médio na modalidade normal com habilitação
em Ensino Fundamental; Curso Normal
Superior ou Curso de Licenciatura Plena em
Pedagogia com habilitação em Ensino
Fundamental, reconhecidos pelo MEC.

Taxa
(R$)
100,00

100,00

55,00

Ensino Médio completo e Curso técnico em
40,00
Enfermagem com registro no COREN.
Ensino Médio completo, Curso de Auxiliar de
30,00
Consultório Dentário e Registro no CRO.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico http://www.milconsultoria.com.br, no período
compreendido entre as 09h00min do dia 30 de Agosto de 2014 até as 17h00min do dia 08 de Setembro de 2014, observando
o horário de Brasília-DF.
Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site www.milconsultoria.com.br ir à opção “Cadastre-se” (que se encontra
na tarja preta no alto da página), preencher todos os seus dados corretamente e criar uma senha de acesso (guarde essa senha,
pois sempre que entrar no site, na área do candidato ela será solicitada) em seguida clique sobre a função “Concluir Cadastro”
e posteriormente em “Concursos” e “Concursos Abertos” para fazer sua inscrição. Na sequência, escolher o cargo desejado,
gerar o boleto e imprimir. A inscrição somente será considerada efetuada após pagamento integral do valor estampado no boleto.
O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 08 de Setembro de 2014.
A homologação das inscrições será divulgada no dia 13 de Setembro de 2014, nos seguintes endereços eletrônicos
http://www.milconsultoria.com.br e http://www.boraceia.sp.gov.br. Será também afixada no Quadro de Avisos do Governo do
Município de Boracéia e na imprensa escrita regional, localizado na Praça Eugênio Burjato 93, Centro, Boracéia, Estado de São
Paulo.
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As provas objetivas para os cargos público municipal serão aplicadas no dia 21 de Setembro de 2014, com início as 09h00 e
término as 12h00, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada de candidatos atrasados.
As provas objetivas serão realizadas na EMEF – Escola Municipal de Educação Fundamental de Boracéia, localizado à
Rua Joaquim Luiz Nunes, nº 595, Centro – Boracéia-SP, Telefone (14) 3295-1512.
Para que não possa ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, este Edital será publicado na íntegra no endereço
eletrônico http://www.milconsultoria.com.br, bem como afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Boracéia, com
resumo publicado na imprensa escrita.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Boracéia, 29 de Agosto de 2014.

MARCOS VINICIO BILANCIERI
Prefeito Municipal.

