PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELISIÁRIO
“PAÇO MUNICIPAL PREF. INIVALDO AP. MENEGUESSO (BARBEIRO)”
Estado de São Paulo
CNPJ Nº 65.711.723/0001-44

EXTRATO DO EDITAL N.º 02/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Prefeito do Município de ELISIÁRIO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas para a realização de PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO de provas e títulos para a seleção de candidatos para as funções constantes do Anexo I deste edital, para
o preenchimento de Funções Temporárias para eventuais substituições em caso de afastamentos por licenças maternidade,
licença médicas, licenças saúde, licenças prêmio, designação em cargo de gestor e outras situações afins, através de
contratação temporária por tempo determinado de acordo com as necessidades do Município, com fundamentação legal no
artigo 37, inciso IX, da CF, na Lei Orgânica do Município de Elisiário, na Leis Complementares Municipais: nº 22/2008 de
20 de março de 2008, nº 36/2014 de 04 de fevereiro de 2014, nº53/2018 de 01 de novembro de 2018, nº56/2019 de 21 de
fevereiro de 2019, e nº 63/2020 de 21 de fevereiro de 2020, Lei Municipal nº 515/2012 de 02 de outubro de 2012 e Deliberação
TC-A-15248/026/04 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Inscrições: Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico
www.nemesisconsult.com.br, das 9 horas do dia 12 de junho de 2021 até às 24 horas do dia 20 de junho de 2021. O
pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 21 de junho de 2021.
Provas: As provas objetivas e de títulos serão realizadas no dia 27 de junho de 2021, em locais e horários a serem
divulgados após a homologação das inscrições
Funções:
Cargos

Vagas

Remuneração

Requisitos

Farmacêutico

Cadastro
Reserva

R$ 2.082,52
mensais

Fisioterapeuta

Cadastro
Reserva

R$ 2.082,52
mensais

Médico do ESF I

Cadastro
Reserva

R$ 6.503,75
mensais

Médico Ginecologista

Cadastro
Reserva

R$ 3.843,12
mensais

Médico Pediatra

Cadastro
Reserva

R$ 3.843,12
mensais

Curso superior e registro no Conselho
Regional de Farmácia.
curso superior e registro do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional.
Diploma universitário em Medicina com
registro no CRM.
Diploma universitário em Medicina e
especialização em Ginecologia com registro no
CRM.
Diploma universitário em Medicina e
especialização em Pediatria com registro no
CRM.
Ensino Superior em curso de licenciatura de
graduação plena, com habilitação específica
na área em que deva atuar ou formação
superior em área correspondente e
complementação nos termos da legislação
vigente.
Ensino Superior em curso de licenciatura de
graduação plena, com habilitação específica
na área em que deva atuar ou formação
superior em área correspondente e
complementação nos termos da legislação
vigente.

Professor de Educação
Básica II - PEB II –
Educação Artística

Professor de Educação
Básica II - PEB II – Língua
Portuguesa

Cadastro
Reserva

Cadastro
Reserva

R$ 15,47 por
hora aula

R$ 15,47 por
hora aula

Carga
Horária

Valor da
Taxa de
Inscrição

20 Horas
semanais

R$ 80,00

30 Horas
semanais

R$ 80,00

30 Horas
semanais

R$ 80,00

10 Horas
semanais

R$ 80,00

10 Horas
semanais

R$ 80,00

18 Horas
aula
semanais

18 Horas
aula
semanais

R$ 80,00

R$ 80,00

O Edital na integra será publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de ELISIÁRIO e nos endereços
eletrônicos www.elisiario.sp.gov.br e www.nemesisconsult.com.br.

Prefeitura do Município de Elisiário
ELISIÁRIO – SP em 10 de junho de 2021.
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