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1.1.6. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado da publicação de sua
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração
Municipal.

1.1.7. São condições para participação no presenteProcesso Seletivo:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de
direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Constituição Federal - § 1° do Art. 12, de
05/ 10/ 88 eEmendaConstitucional nº 19,de04/ 06/ 98 - Art. 3º).

b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino,
estar quite também, com asobrigaçõesdo serviçomilitar.

c) Ter conhecimento e concordar com todasasexigências contidasnesteedital.

d) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/ função na data da admissão e
provimento ao cargo;

e) Possuir aptidão físicaemental.

1.1.8. O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/ habilitação exigida
no edital no ato da investidura, sob penadeser automaticamenteeliminado do Processo Seletivo.

1.1.9.As provasserão realizadasnamodalidadeOBJETIVA.

1.2. Cargo, vaga, carga horár ia, remuneração e habil i tação:

1.2.1 Onúmero de vagas serão disponibilizadas conforme necessidade aferida após a realização das
matrículas, sendo que a presente seleção servirá para compor reserva técnica. As vagas destinam-se
aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos
requisitos e escolaridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que
pretendem concorrer, com asseguintes especificações:

Cargos
Nº

Vagas

Carga
horár ia
Semanal

Vencimento
R$/ 40h

Habili tação
Tipo de
Prova

Agente deCombatea
Endemias

1 40 horas R$1.060,69 Nível Médio Objetiva

Técnico em Enfermagem CR* 40 horas R$1.798,37

Certificado deconclusão de
curso de2° grau técnico,
com registro no órgão

fiscalizador daprofissão.

Objetiva

Técnico em
Agropecuária

CR* 40 horas R$1.798,37

Certificado de conclusão de
curso de2° grau técnico,
com registro no órgão

fiscalizador daprofissão.

Objetiva

ServiçosGerais CR* 40 horas R$1.032,80 Alfabetizado Objetiva
*CR: Cadastro deReserva.


