
Há vagas

  

Prefeitura oferece 43 vagas em concursos

  As inscrições se encerram no dia 2 de janeiro. Os salários variam de R$ 856,00 a R$
2.536,00

A Prefeitura de São Carlos está com concursos abertos para preenchimento de 43 vagas em
diversas áreas. Os salários variam de R$ 856,00 a R$ 2.536,00. Há vagas que exigem Ensino
Fundamental, Médio ou Superior.

Entre as vagas disponíveis estão a de professor, agente comunitário de saúde, engenheiro
(civil, elétrico e do trabalho), agente educacional, almoxarife, fiscal sanitário, fiscal de serviços
públicos, intérprete de libras, técnico de segurança do trabalho, eletricista, entre outros.

Também estão abertos concursos para cadastro reserva onde o candidato é classificado por
pontuação e, conforme a necessidade, esses profissionais são chamados. As vagas são para
professor de história, auxiliar odontológico, analista de sistema, arquiteto e contador.

Outros concursos – A Fundação Educacional de São Carlos (Fesc) está com seis concursos
abertos. As inscrições também se encerram no dia 2 de janeiro. Há vagas para início imediato.

Um dos concursos contrata Educador em costura industrial, costura básica e técnicas
artesanais. São 12 horas semanais. O salário é de R$ 821,00. É preciso ter curso superior
completo. Já o concurso para Educador em Informática irá selecionar duas pessoas para
trabalhar 20 horas semanais com salário de R$ 1.174,00. O candidato deve ter curso superior
completo, comprovação de formação específica na área de informática. 

A Fundação Pró-Memória também está com concurso aberto para Auxiliar de Conservação
Geral, Técnico em Documentação, Técnico em Informática, Arquiteto, Contador,
Documentalista, Historiador. 

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de janeiro. Outras informações no site da Prefeitura
de São Carlos, www.saocarlos.sp.gov.br no link Concursos e Processos Seletivos.

A Administração Municipal de São Carlos oferece uma série de benefícios para os servidores
como a cesta básica com mais de 36 itens, licença-maternidade de 6 meses, sendo 4
custeados pelo governo federal e 2 pelo município e auxilio funeral com subsídio de R$
3.000,00.
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