PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
Estado de São Paulo
CNPJ 44.430.783/0001-19
Praça Oswaldo Martins, s/no, CEP 16210-000

- Fone: (18) 3659 9232 - FAX (18) 3659 1588
www.bilac.sp.gov.br

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

O Prefeito Municipal de Bilac, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos inciso II do Art. 37 da
Constituição Federal, sob a organização da empresa Aplicativa Serviço de Apoio e Gestão Administrativa, torna pública a
abertura das inscrições para o Concurso Público de provas e títulos para provimento dos Empregos Públicos para seu quadro
de pessoal.
Os empregos públicos, as vagas, vencimentos, carga horária e escolaridade são os estabelecidos na tabela que segue:
Emprego
Público

Vagas

Ref.

Venciment
os
(R$)

Carga
Horária

Auxiliar de
Desenvolvimen
to Infantil - ADI

5

Ref. 2

R$ 926,46

40 h

Médico da
Família

Médico
Ginecologista/O
bstetra

Médico Pediatra

Professor I

Secretário de
Escola

Escolaridade/Requis Inscriçã
itos
o (R$)
Ensino médio
completo.

R$ 30,00

Nível superior completo
em medicina, com
1
Ref. 25
R$ 9.020,00
40 h
R$ 50,00
registro legal para o
exercício da profissão.
Nível superior completo
em
medicina,
com
registro legal para o
exercício da profissão e
1
Ref. 21
R$ 3.433,62
10 h
possuir certificado de R$ 50,00
residência ou título de
especialização na área
de
ginecologia
/
obstetrícia.
Nível superior completo
em medicina, com
registro legal para o
exercício da profissão e
1
Ref. 21
R$ 3.433,62
10 h
R$ 50,00
possuir certificado de
residência ou título de
especialização na área
de pediatria.
Diploma, devidamente
registrado, de
conclusão de curso
normal em nível médio
TABELA
ou superior de
3
II
R$ 1.804,89
30 h
R$ 40,00
licenciatura plena em
FI/NI
pedagogia, fornecido
por instituição de
ensino reconhecida
pelo MEC.
Diploma, devidamente
registrado, de
conclusão de curso
superior em qualquer
1
Ref. 12
R$ 1.764,77
40 h
R$ 40,00
área, fornecido por
instituição de ensino
superior reconhecida
pelo MEC.
CB = Conhecimentos Básicos/ CE = Conhecimentos Específicos / TI = Títulos

Formas de
Avaliação
CB + CE

CB + CE + TI

CB + CE + TI

CB + CE + TI

CB + CE + TI

CB + CE

As inscrições deverão ser efetuadas, de 14 a 30 de abril de 2014, pelo endereço eletrônico da empresa Aplicativa Serviço
de Apoio e Gestão Administrativa - www.aplicativaassessoria.net e poderá optar pela inscrição presencial que será recebida,
no período de período de 14 de abril a 30 de abril de 2014, exceto sábados, domingos e feriados, das 9h00min às 11h30min
e das 13h00min às 17h00min, na Prefeitura Municipal, Praça Oswaldo Martins, s/no, centro, Bilac-SP, munido dos seguintes
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documentos: Documento de identidade, CPF e comprovante de residência original, para fornecer os dados para digitação de
sua ficha.
A realização da prova escrita objetiva está prevista para o dia 18 de maio de 2014.
ATENCÃO: O edital do concurso público no 01/2014, em sua íntegra, com dados inclusive sobre os portadores de deficiência,
remuneração inicial, jornada de trabalho, pré-requisitos, documentos necessários para a inscrição, etapas do certame,
conteúdo programático, critérios de classificação, prazos outras condições, estará disponível nos endereços eletrônicos
www.bilac.sp.gov.br e www.aplicativaassessoria.net.

Bilac-SP, 11 de abril de 2014.

Bilac/SP, 11 de abril de 2014.

SUELI ORSATTI SAGHABI
Prefeita Municipal

