EXTRATO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO N. 02/19
A Prefeitura Municipal de Platina, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo senhor WAGNER ROBERTO DE LIMA, Prefeito
Municipal, tendo em vista as necessidades da administração, torna público a abertura de inscrições ao Processo Seletivo de Provas
Escritas, para contratação de servidores, regime Estatutário, conforme abaixo discriminados,
1.1. O código das funções, nº de vagas, pré-requisitos exigidos, vencimentos, carga horária semanal, tipo de provas e taxa de inscrição,
são os estabelecidos no quadro a seguir:

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO / TÉCNICO COMPLETO
Código e Função
06
ESCRITURÁRIO

Nº de
vagas

Pré – requisitos exigidos

CADASTRO
Ensino Médio Completo
RESERVA

Vencimentos R$

Jornada
Semanal

Tipo de
prova

Taxa de
Inscrição
R$

1.383,59

40 H.

ESCRITA

60,00

Vencimentos R$

Jornada
Semanal

Tipo de
prova

Taxa de
Inscrição
R$

2.672,39

30 H.

ESCRITA

100,00

2.400,57

20 H.

ESCRITA

100,00

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO
Código e Função
07
ENFERMEIRO PADRÃO
08
FISIOTERAPEUTA

Nº de
vagas

Pré – requisitos exigidos

Formação em nível Superior em Enfermagem e
Registro no COREN
Formação em nível Superior em Fisioterapeuta e
CADASTRO
Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e
RESERVA
Terapia Ocupacional – CREFITO
01

1.2. Para se inscrever o candidato deverá:
1) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos.
2) Acessar o site: www.exitusconcursos.com.br, durante o período de 28 de fevereiro à 11 de março de 2.019, com início às
08:00 horas do dia 28/02/19 e encerramento às 12h00 do dia 11/03/2019 – horário de Brasília (DF);
3) Localizar o “link” correspondente ao Processo Seletivo;
4) Clicar em “Cadastre-se nesse concurso”;
5) Ler na íntegra o Edital e preencher corretamente o Requerimento de inscrição;
6) Em seguida, clicar em “Enviar Solicitação de Inscrição”;
7) Conferir seus dados pessoais e estando corretos clicar em “Confirmar”, ou em caso de incorreção, “voltar para corrigir”;
8) Imprimir, assinar a ficha de inscrição gerada pelo sistema e efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de
depósito identificado com o CPF ou NOME do candidato (em guichê de caixa) e à crédito da Prefeitura Municipal de
Platina/SP – no Banco do Brasil, Agência: 7011-4 - conta corrente: 7.666-X, no valor estabelecido. (Não serão aceitos
depósitos realizados em caixas eletrônicos de autoatendimento, transferências realizadas através do Internet Banking ou
outros meios distintos do especificado no presente Edital).

9) Protocolar a Ficha de Inscrição no Processo Seletivo até o dia 11/03/2019, anexando o Depósito Identificado
referente ao pagamento da taxa na Secretaria Municipal de Educação e Cultura/SP, sita à Rua Miguel Lopes
Montes, 648 – Centro, nos dias úteis de atendimento no horário das 09:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00
horas;
9.1.) Excepcionalmente o horário de atendimento no dia 06/03/2019 – Quarta-feira – o horário de atendimento
será das 12:00 às 16:00 horas.
APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DESTINADO PARA O CADASTRO DAS INSCRIÇÕES NO SITE DA EXECUTORA DO CERTAME,
A FICHA DE INSCRIÇÃO NÃO ESTARÁ MAIS DISPONÍVEL PARA IMPRESSÃO.
Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa ou da Prefeitura, deverá se informar através dos
outros meios de comunicação colocados à sua disposição, não podendo alegar desconhecimento.
O Edital completo, contendo os demais requisitos para a inscrição, número de vagas, programa para as provas e também os extratos de
editais e demais editais completos de todas as fases do Concurso Público, estarão afixados no átrio da Prefeitura Municipal situada à Rua
João de Souza Martins, n° 550 – centro, Platina/SP e nos endereços eletrônicos www.exitusconcursos.com.br e www.platina.sp.gov.br à
disposição dos interessados a partir de 28/02/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA, 26 DE FEVEREIRO DE 2019.
WAGNER ROBERTO DE LIMA
Prefeito Municipal

