Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

AVISO DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO N.01/2020
LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito (SP), usando de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA que de modo a garantir a
continuidade dos serviços públicos municipais encontra-se aberto Processo Seletivo Simplificado
n°01/2020 em consonância com as especificações a seguir:
1)
O processo seletivo visa a contratação de pessoal para preenchimento
de funções temporárias na forma do art. 37, inciso IX da CF, c/c legislação municipal que regula
a matéria.
2)
A seleção reporta-se as funções de médico (01 vaga), enfermeiro (01
vaga) e auxiliar de enfermagem (01 vaga) conforme detalhamento constante do edital regulador
do processo seletivo, sendo os requisitos para provimento, referência salarial mensal e demais
itens pertinentes, os constantes a seguir:

Função

Quantidade
de Vagas

Jornada
Semanal

Salário
mensal em
R$

Requisitos de
Admissão
Formação Universitária em Medicina com Inscrição no respectivo
Conselho - CRM.

Médico

01+ CR*

20

R$ 4.524,00

Enfermeiro

01+CR*

30

R$ 3.280,00

Superior em enfermagem e inscrição no COREN

Auxiliar de Enfermagem

01+CR*

40

R$ 1.601,00

Curso Técnico e estar devidamente
registrada no COREN

3)
As inscrições serão realizadas entre os dias 13/08 a 18/08/2020 as
quais deverão ser realizadas exclusivamente pelo e-mail: coronavirus@ribeiraobonito.sp.gov.br
4)
Os eventos relativos ao processo seletivo n° 01/2020 serão efetuados
pela internet, sendo que a divulgação das inscrições e convocação para as provas, bem como os
resultado das provas e classificação (eventos “2” e “7”) além de divulgação na internet, serão publicados na imprensa escrita (Diário Oficial do Município) e seguirão as datas constantes no quadro a seguir:
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Evento
1) Inscrições
2) Divulgação das Inscrições Deferidas e convocação para as provas
3) Prazo de Recurso
4) Resultados dos Recursos e confirmação da convocação provas
5) Aplicação das Provas
6) Divulgação Gabarito das Provas
7) Divulgação do Resultado das Provas e Classificação
8) Prazo de Recurso
9) Resultado dos recursos
10) Homologação

Data e/ou Período
de 13/08 a 18/08
19/08/2020
20/08/2020
21/08/2020
23/08/2020 as 9h
24/08/2020
25/08/2020
27/08/2020
28/08/2020
Até 31/08/2020

5)
As provas escritas (ambas as funções) ocorrerão no dia 23/08/2020 a
partir da 9:00 horas da manhã.
6)
O contrato decorrente deste seletivo simplificado terá a duração de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado uma vez por até igual período.
7)

O edital regulador do certame poderá ser acessado pelo site da Prefei-

tura Municipal.
8)
O Processo será acompanhado por Comissão Organizadora nomeada
em Portaria Municipal que apresentará provas de acordo com o conteúdo programático e devidamente lacradas aos candidatos cujas inscrições forem deferidas e acompanhará a aplicação das
provas escritas.
9)
O presente comunicado vai afixado no Paço Municipal, disponibilizado no site, bem como publicado na imprensa escrita.

Ribeirão Bonito, 12 de Agosto de 2020.

LUÍZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO
Prefeito Municipal
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