Prefeitura Municipal de Itaoca – SP
Rua Paulo Jacinto Pereira – nº 145 – Centro
CEP: 18360-000 FONE:
www.itaoca.sp.gov.br
EDITAL RESUMIDO DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018
O MUNICÍPIO DE ITAOCA - Estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal o Excelentíssimo Senhor Frederico
Dias Batista, que no uso de suas atribuições legais torna público aos interessados que estarão abertas as inscrições
para o PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018, para contratação de pessoal, em caráter excepcional, urgente e
temporário, regidos pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT, observado as disposições das
Lei Municipal nº 437, de 27 de Maio de 2011, Lei Municipal n.º 540 de 18 de Agosto de 2015, Lei Municipal nº 593, de
31 de Outubro de 2017, Lei Municipal nº 596, de 10 de Novembro de 2017 e Leis Municipais nº 600 e 601, de 04 de
Dezembro de 2017, e demais legislações aplicadas, e em especial pelas instruções especiais contidas no Edital.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O Processo Seletivo dar-se-á por meio das seguintes etapas:
1.1. De Prova Objetiva de conhecimentos gerais e/ou específicos, para todos os cargos, de caráter classificatório.
1.2. De Prova Prática para os cargos Motorista, de caráter classificatório e eliminatório.
1.3. De exames médicos, a serem realizados na iminência de admissão, de caráter eliminatório, sob
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itaoca – Estado de São Paulo, para todos os candidatos convocados,
respeitando a ordem de classificação.
1.4. A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo serão de responsabilidade da empresa Didática
Consultoria e Assessoria Ltda – Me, e será regido pelo Edital Completo.
1.5. A fiscalização e supervisão dos trabalhos, será de responsabilidade da Comissão Especial de Fiscalização e
Acompanhamento do Processo Seletivo nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de Itaoca, designada pela Decreto Nº
1.041, de 05 de Fevereiro de 2018.
1.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Processo Seletivo, quais serão divulgados por publicação no jornal de circulação
regional “ JORNAL APIAÍ TEM” e “TRIBUNA REGIONAL”, por afixação no mural da Prefeitura Municipal de Itaoca e
nos sites www.didaticaconsultoria.com.br e www.itaoca.sp.gov.br.
1.7. Após a homologação do resultado do Processo Seletivo, a convocação do candidato, obedecida a ordem de
classificação, de acordo com a necessidade e conveniência do Município, será realizada na forma tratada no edital
completo.
1.8. Quaisquer questionamentos ao presente Edital, assim como eventuais dúvidas, deverão ser enviados ao SAC –
Serviço de Atendimento ao Candidato – e-mail: candidato@didaticaconsultoria.com.br.
1.8.1. O candidato será atendido de segunda a sexta-feira das 09h00min às 16h00min (horário de Brasília) e será
feito exclusivamente por e-mail. Não serão prestadas informações via telefone ou por qualquer outro meio não
disposto neste edital.
2 - DAS INSCRIÇÕES e DAS PROVAS
2.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet, através do site www.didaticaconsultoria.com.br, no
período compreendido entre 12/02/2018 até às 23h59min do dia 22/02/2018 (horário de Brasília).
2.2. A Prova Objetiva para todos os cargos e a Prova Prática para o cargo Motorista serão realizadas no dia
11/03/2018.
3 - DAS FUNÇÕES
3.1. O Presente Processo Seletivo será para contratação de pessoal, em caráter excepcional, urgente e temporário,
para as seguintes funções: Assistente Social ‘A”, Dentista “A”, Enfermeiro “A”, Farmacêutico “A”, Médico(a)
Plantonista “A”, Médico(a) Veterinário “A” , Motorista “A”,
Nutricionista “A”, Psicólogo “A”
Técnico(a) de Enfermagem “A”.
3.2. O valor da taxa de inscrição para as funções: Assistente Social ‘A”, Dentista “A”, Enfermeiro “A”, Farmacêutico
“A”, Médico(a) Plantonista “A”, Médico(a) Veterinário “A” , Nutricionista “A” e Psicólogo “A”
é de R$ 60,00 (sessenta reais) e para as funções: Motorista “A” e Técnico(a) de Enfermagem “A” é de R$ 30,00
(Trinta reais).
3.3. Demais disposições encontram-se disponíveis no Edital Completo que poderá ser acessado no Portal do
Município www.itaoca.sp.gov.br e no Website da Organizadora www.didaticaconsultoria.com.br .
Itaoca, 10 de Fevereiro de 2018.
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Frederico Dias Batista
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL ITAOCA - SP

