A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE, Estado de São Paulo, na forma prevista no art. 37, incisos I e IX da Constituição
Federal, e demais legislações pertinentes, torna público a abertura de inscrições do CONCURSO PÚBLICO, para o preenchimento
de vagas dos cargos 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 Estatutário dos Servidores de Santa Salete-SP, o qual se regerá pelas
instruções especiais contidas neste Edital, e demais disposições legais vigentes, em conformidade com a Lei Complementar
Municipal nº 10/2000 e Lei Orgânica do Município de Santa Salete.
O emprego público, número de vagas, referência salarial e carga horária semanal e requisitos, são os estabelecidos na tabela
abaixo:

CARGOS

Procurador Jurídico

VAGAS

01

REQUISITOSESPECÍFIC
OS

Salário R$

Ensino
Superior
Habilitação na Ordem dos
Completo
na
Advogados do Brasil
Formação em Direito

R$ 3.655,37

Nível
Superior
Completo
na Registro
no
Órgão
Formação em Ciências Competente (CRC)
Contábeis

R$ 3.655,37

PRÉ-REQUISITOS

CARGA
HORÁRIA

TAXA

20 hr/s

R$100,00

Contador

Cadastro
Reserva

Escriturário

01 + Cadastro
Reserva

Ensino Médio
Completo

-

R$1.370,12

40 hr/s

Agente Comunitário
de Saúde

01

Ensino Médio
Completo

-

R$1.370,12

40 hr/s

Merendeira

01 + Cadastro
Reserva

-

R$1.003,84+co
mplemento de
salário¹

40 hr/s

Ensino Fundamental;

40 hr/s

R$100,00

R$60,00

R$60,00

R$50,00

¹ - Complemento Salarial é a diferença para chegar no mínimo municipal (1.290,86).

As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico fenixconcursos.com.br, no período
compreendido entre as 09h00min do dia 10 de janeiro de 2020 até as 23h59min do dia 25 de janeiro de 2020, observando o
horário de Brasília-DF.
O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 25 de janeiro de 2020.
A homologação das inscrições será divulgada no endereço eletrônico fenixconcursos.com.br no dia 31 de janeiro de 2020, que
também estará afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Salete, localizado na Avenida XV de Novembro, 604,
Centro, Santa Salete, Estado de São Paulo.

A prova objetiva para o cargo público municipal será aplicada no dia 16 de fevereiro de 2019, nesta cidade de Santa Salete, com
início às 09h00 e término as 12h00, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada de candidatos
atrasados.
O Gabarito será publicado no dia 17 de fevereiro de 2020 no endereço eletrônico fenixconcursos.com.br e partir das 18h00min.
Para que não possa ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, este Edital será publicado na íntegra no endereço eletrônico
www.fenixconcursos.com.br, bem como afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Salete, com resumo
publicado na imprensa escrita.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Santa Salete, 08 de janeiro de 2020.

Jeder Fabiano Santiago Souza.
Prefeito Municipal.

