PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.726.445/0001-91

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA, Estado de São Paulo, na forma prevista no artigo
37, I e II da Constituição Federal torna pública a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS, para o preenchimento de vagas previsto no presente Edital, providos pelo Regime Celetista. O
Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento deste Edital
e seus Anexos, elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigente e
pertinente.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo será regido por este edital e compreenderá o exame de conhecimentos aferidos
por meio de aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade
da empresa J. Alvares Ferreira & Alvares Ltda, conforme decreto que nomeia comissão de processo
seletivo para provimento de empregos públicos na Administração Pública.
1.2. Os candidatos aprovados no concurso, observada a necessidade de provimento e a ordem de
classificação, serão convocados para a realização do Exame Médico Admisional, de caráter eliminatório,
sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de União Paulista.
2. DO CONCURSO PÚBLICO
2.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas existentes, dentro do prazo de validade de
02 (dois) anos, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública Municipal, a contar da
data de homologação do certame.
2.2. Os Empregos Públicos, número de vagas, referência salarial e carga horária semanal e requisitos,
são os estabelecidos na tabelas abaixo.
Nomenclatura
Médico Responsável UBS

Carga
Horária

Referência/
Faixa

Salário
Base (R$)

Vagas

Taxa (R$)

20 h/s

10

2.094,58

01

Escolaridade e Exigências
Ensino superior completo em
Medicina e registro no respectivo
Conselho Profissional.

3. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
3.1. As inscrições deverão ser efetuadas conforme procedimentos especificados a seguir.
3.2. A inscrição no presente Processo Seletivo implica o conhecimento e tácita aceitação das condições

100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.726.445/0001-91

estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos e eventuais retificações, das quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
3.3. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico
http://www.milconsultoria.com.br, no período compreendido entre as 10 h do dia 05 de Março de 2012
até as 17 h do dia 16 de Março de 2012, observando o horário de Brasília/DF.
3.4. Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o endereço eletrônico
http://www.milconsultoria.com.br/ e ir à área do candidato colocar seu CPF e escolher uma senha
(guarde esta senha, pois você precisará dela sempre que entrar no site) em seguida clique sobre
“registrar-se”, preencher todos os campos corretamente, e clicar em “concluir cadastro” e
posteriormente em “concursos abertos”, escolha o cargo desejado e efetue a inscrição gerando na
sequência o boleto bancário, imprimir e recolher o valor referente à taxa de inscrição. Somente será
considerada efetuada a inscrição do candidato após o pagamento integral do valor especificado no
boleto.
3.5. O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 19 de Março de 2012.

4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
4.13. A homologação das inscrições, Convocação para as provas, bem como os Locais de aplicação da
provas, serão divulgados no endereço eletrônico http://www.milconsultoria.com.br no dia 23 de janeiro
de 2012, que também estará afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de União Paulista,
localizada na Rua 21 de Março, 881 – Centro, Alto Alegre, Estado de São Paulo.
6. DAS PROVAS

6.2. As provas objetivas para emprego público municipal serão aplicadas no dia 01 de Abril de 2012, com
início as 09h00 e término as 12h00, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a
entrada de candidatos atrasados.
6.3. Os locais de realização da prova objetiva serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.milconsultoria.com.br, no Quadro de Avisos na Prefeitura Municipal de União Paulista e na
imprensa escrita, em 23 de Março de 2011.
6.16. O Gabarito será publicado no dia 02 de Abril de 2012 no endereço eletrônico
http://www.milconsultoria.com.br a partir das 15 h.
Os locais de realização da prova objetiva serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.milconsultoria.com.br, no Quadro de Avisos na Prefeitura Municipal de União Paulista e na
imprensa escrita.
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Para que não possa ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, este Edital será publicado na
íntegra no endereço eletrônico http://www.milconsultoria.com.br, bem como afixado no Quadro de
Avisos da Prefeitura Municipal de União Paulista-SP, com resumo publicado na imprensa escrita.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
União Paulista-SP, 02 de Março de 2012.

MARLI PADOVEZI TEIXEIRA
Prefeita da Prefeitura Municipal de União Paulista.

