
PREFEITURA DE SÃO CARLOS VAI REALIZAR CONCURSO PÚBLICO

   

  A Prefeitura de São Carlos publica no Diário Oficial do Município desta terça-feira (10), os
seguintes editais: Nº 001/2018 relativo ao Concurso Público para vagas gerais, Nº 002
Concurso Público para vagas na área da saúde e de Nº 003 Concurso Público para vagas na
área da educação.

   

  O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, regido pelo regime jurídico celetista
(CLT – Consolidação das Leis de Trabalho) em conformidade com a Lei Municipal nº
16.000/2012 e suas alterações posteriores, para os empregos atualmente vagos e dos que
vagarem, dentro do prazo de validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, a contar da data
da homologação do certame, a critério da Prefeitura Municipal de São Carlos.

   

  As vagas oferecidas são de Agente de Serviços Gerais (1), Almoxarife (1), Analista de
Tecnologia da Informação (1), Assistente Administrativo (10), Telefonista (1), Enfermeiro do
Trabalho (1), Médico do Trabalho (1). Na área da educação as vagas são para Instrutor Surdo
(1) e para Intérprete Educacional de Libras (1). Já para a área da saúde as vagas são para
Auxiliar de Enfermagem (1), Fiscal Sanitário (1), Médico Clínico Geral (1), Médico
Ginecologista (1), Médico Psiquiatra (1), Médico Sanitarista (1), Médico Neurocirurgião (1),
Médico Neurologista Clínico (1), Médico Neurologista Clínico Infantil (1), Médico Cardiologista
(1), Médico Pneumologista (1), Médico Gastroenterologista (1), Médico Cirurgião Geral (1),
Médico Urologista (1), Médico Angiologista (1) e 10 vagas para Médico Urgência e Emergência.

   

  As inscrições para qualquer uma das vagas devem ser realizadas somente via Internet no
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endereço eletrônico www.institutoexcelenciapr.com.br  a partir desta terça-feira, dia 10 de abril,
às 12h. As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 7 de maio, também às 12h. A inscrição
somente será validada após a constatação do pagamento do boleto bancário,emitido após o
preenchimento do formulário eletrônico, referente à taxa de inscrição dentro do prazo
estabelecido pelo Edital. A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto
bancário.Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu
vencimento ou com valores divergentes.

   

  O valor da taxa de inscrição varia de R$ 11,31 a R$ 23,35 dependendo da função. Os salários
variam entre R$ 1.421,00 (Agente de Serviços Gerais) e R$ 5.480,00 (médico/20h).

   

  O edital completo poderá ser conferido a partir desta terça-feira (10) no Diário Oficial do
Município no http://www.saocarlos.sp.gov.br  e no site www.institutoexcelenciapr.com.br . É de
inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público. Toda menção a horário no Edital tem como
referência o horário de Brasília.

   

  (09/04/2018)
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