Prefeitura Municipal de Torrinha
CNPJ: 46.364.220/0001-03

Rua Jose Antunes, nº 900 – Parque Residencial Piedade – Torrinha/SP.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2018
EDITAL RESUMIDO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA, Estado de São Paulo, faz saber que realizarse-á neste município, o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.O 001/2018, objetivando o
provimento de vagas dos seguintes empregos públicos temporários:
Denominação do Emprego Público Temporário

FARMACÊUTICO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II MATEMÁTICA

Carga Horária

Salário R$
(janeiro/2018)

30 horas semanais

2.000,00 p/mês

30 horas semanais

12,12 p/hora aula

As inscrições serão realizadas “on-line via Internet” a partir das 09h00min do dia 20 de
janeiro de 2018 até às 23h59min59seg do dia 30 de janeiro de 2018, observado o horário oficial de
Brasília/DF, através do site: www.sigmaassessoria.com.br
O pagamento da taxa de inscrição, na importância de R$ 30,00 (trinta reais), deverá ser
efetuado em qualquer agência bancária ou correspondente bancário, até o dia 31 de janeiro de
2018, através de ficha de compensação por código de barras.
Os candidatos com deficiência deverão verificar o disposto para encaminhamento dos
documentos necessários, sob pena de ter a preferência prejudicada, nos termos do disposto no Edital
Completo.
A prova objetiva prevista inicialmente para o dia 18 de fevereiro de 2018, domingo, será
realizada em horário e local a ser divulgado por ocasião da homologação das inscrições acolhidas ao
presente Processo de Seleção, através de publicação no através de publicação no jornal “O
Regional” com sede no Município de São Pedro, afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura,
localizada à Rua Jose Antunes, nº 900 – Parque Residencial Piedade – Torrinha/SP e em caráter
meramente informativo nos sites: www.sigmaassessoria.com.br e www.torrinha.sp.gov.br.
O candidato, por ocasião da convocação, deverá comprovar todos os requisitos constantes
do item 3 do Edital Completo. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a
aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no
Concurso Público.
O Edital Completo encontra-se afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura à Rua José
Antunes, nº 900 - Parque Residencial Piedade - Torrinha/SP e em caráter meramente informativo nos
sites: www.sigmaassessoria.com.br e www.torrinha.sp.gov.br.
Torrinha, 19 de janeiro de 2018.

RONALDO GASPARELO
Prefeito Municipal
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