Prefeitura Municipal de Santa Ernestina
CNPJ: 45.374.469/0001-29 – E-mail: prefse@gmail.com
Rua 21 de Março 384 – Centro – Fone/Fax: (16) 3256-9100
CEP: 15.970-000 – SANTA ERNESTINA – SP.

EDITAL DE ABERTURA RESUMIDO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA, Estado de São Paulo,
faz saber que realizará, CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE TÍTULOS para
provimento do cargo público de PROCURADOR JURÍDICO, sendo a contratação
regida pelo Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.
O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da empresa VISÃO
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., observadas as normas do Edital de Abertura
e demais previsões legais pertinentes, e destina-se ao provimento dos cargos vagos
existentes nesta data e daqueles que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade
deste concurso.
O Concurso Público constará de provas objetivas e de títulos. O conteúdo
programático das provas, as atribuições, jornada de trabalho e requisitos obrigatórios
para provimento do cargo estão previstos no edital de abertura completo, disponível no
site da empresa responsável pelo concurso www.visaoassessoria.com, que estabelece,
ainda, as instruções especiais que regularão todo processo de seleção ora instaurado,
a saber:
1. DO CARGO
CARGO

VAGA

SALÁRIO MENSAL
R$

JORNADA SEMANAL

ESCOLARIDADE

Procurador
Jurídico

Cadastro
reserva

1.730,00
Referência salarial
(16)

20 horas

Ensino Superior Completo em
Direito e inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil
Secção São Paulo

1.1. O valor da taxa de inscrição será de R$65,00 (sessenta e cinco reais).
1.2. Ao término de sua inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto que será gerado
automaticamente no site da empresa Visão Consultoria e Assessoria Ltda.
(www.visaoassessoria.com). É de exclusiva responsabilidade do candidato efetuar sua
inscrição em tempo hábil para pagamento.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 02 a 28 de maio de 2017,
exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.visaoassessoria.com.
2.2. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá ler e conhecer o Edital e certificarse de que preenche todos os requisitos exigidos para o ingresso no cargo.
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2.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e expressa aceitação das
normas e condições estabelecidas no Edital e nas instruções específicas contidas nos
comunicados e em outros editais pertencentes ao presente concurso público que
porventura venham a ser publicados, em relação aos quais não poderá alegar
desconhecimento de qualquer natureza.
3. DA PROVA OBJETIVA E DA PROVA DE TÍTULO
3.1. A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 11 de junho de 2017, às
08h30min, na Escola "Prof. João Irineu da Silva Abreu", localizada na Rua Antonio
Guimarães, nº. 45 – Centro, (Praça São Joaquim Santana), defronte a Igreja Matriz de
Santa Ernestina/SP.
3.2. Concorrerão à Prova de Títulos somente os candidatos que tenham obtido, no
mínimo, 50 (cinquenta) pontos (vinte acertos) na prova objetiva.
3.3. Os candidatos interessados em participar da PROVA DE TÍTULOS, deverão
apresentar no dia 11 de junho de 2017, após a realização das Provas Objetivas, cópia
autenticada do certificado (no caso de especialização) ou diploma (nos casos de
doutorado e mestrado).
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. O edital completo, constando todas as condições e requisitos de participação, bem
como todas as informações referentes ao Concurso Público, está afixado em local de
costume, na sede da Prefeitura Municipal de Santa Ernestina/SP, bem como publicado
na internet, no site da empresa Visão Consultoria e Assessorial Ltda.
(www.visaoassessoria.com), ficando à disposição dos candidatos para ciência.
Prefeitura Municipal de Santa Ernestina, em 19 de abril de 2017.
Marcelo Aparecido Veronezi
- Prefeito Municipal -
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