
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS 
- Estado de São Paulo - 

 

EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO 01/20 

A Prefeitura Municipal de Rinópolis, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo senhor JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, Prefeito 
Municipal, tendo em vista as necessidades do serviço público, torna público na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal a abertura 
de inscrições ao Concurso Público de Provas Escritas, para provimento efetivo de cargos do Quadro de Pessoal, conforme abaixo: 
1. O Concurso Público tem como objetivo selecionar candidatos para preenchimento de vagas existentes nesta data e mais as que vagarem 

ou que forem criadas durante o prazo de validade do concurso e o quadro abaixo define os cargos, seus respectivos códigos, nº de vagas, 
pré-requisitos exigidos, vencimentos, carga horária semanal, tipo de prova e taxa de inscrição. 

Código e Cargo 
Nº de 
vagas 

Pré – requisitos exigidos 
Vencimentos 

R$ 
Jornada Semanal 

Tipo  
de prova 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

01 
AUXILIAR DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
01 

CURSO NORMAL SUPERIOR COM HABILITAÇÃO PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL OU LICENCIATURA PLENA EM 
PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL. 

1.776,32 40 H. 
ESCRITA E 
TÍTULOS 

50,00 

02 
MÉDICO (ESF) 

01 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA – 
CRM. 

9.481,01 40 H. ESCRITA 80,00 

03 
MÉDICO 

01 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA – 
CRM. 

2.626,33 20 H. ESCRITA 80,00 

04 
MONITOR DE TRANSPORTE 

ESCOLAR 
01 

ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO. 

1.000,76* 40 H. ESCRITA 40,00 

05  
PROFESSOR 

01 

CURSO NORMAL EM NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO 
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL OU CURSO NORMAL SUPERIOR COM 
HABILITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OU LICENCIATURA 
PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL. 

2.165,00 
20 HORAS/AULAS E  

10 HORAS/AULAS DE 
HTP. 

ESCRITA E 
TÍTULOS 

65,00 

* A remuneração não será inferior ao salário mínimo, sendo complementada se necessário. 
 

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 14 à 26 de maio de 2.020,  com início às 08:00 horas do dia 

14/05/20 e encerramento às 14h00 do dia 26/05/2020 – horário de Brasília (DF); 
3) Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público; 
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) Efetuar o pagamento do boleto gerado pelo sistema, aguardando o prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis após o cadastramento de 

inscrição ou no vencimento do mesmo, diretamente no Banco SANTANDER, em qualquer agência bancária ou Casas Lotéricas.  
2.1. Serão utilizados boletos exclusivamente do BANCO SANTANDER para recolhimento da taxa de inscrição a crédito em conta corrente da 

pessoa jurídica Exitus Consultoria. 
2.2. Em caso de fechamento de agências bancárias na localidade em que o candidato se encontra este deverá efetuar o respectivo 

pagamento da taxa de inscrição em outra agência de atendimento, desde que o pagamento seja efetuado no período de inscrição 
determinado neste Edital.  

2.2.1. É recomendável que o pagamento do boleto bancário da inscrição seja efetuado somente em Agências Bancárias para maior segurança 
dos candidatos, sendo que a executora do Concurso Público não se responsabiliza pela confirmação do pagamento efetuado em 
correspondentes bancários.  

3. Os meios oficiais de divulgação dos atos deste concurso serão feitos através dos sites: www.exitusconcursos.com.br e 
www.rinópolis.sp.gov.br, nos murais de avisos da Prefeitura Municipal, sita à Rua São Luis, 242 – Centro, além dos extratos dos Editais 
publicados em jornal de circulação no município, cabendo ao candidato informar-se sobre retificações, resultados, julgamentos de 
recursos e quaisquer outros atos ocorridos. 

4. 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, 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 situado à Rua São Luís, n° 242 – centro, 
Rinópolis/SP e disponíveis nos endereços eletrônicos www.exitusconcursos.com.br e www.rinopolis.sp.gov.br a partir de 14/05/2020. 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS/SP, 11 DE MAIO DE 2020. 
 

 

JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA NETO 
Prefeito Municipal 
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