Prefeitura Municipal de Aguaí
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
O Prefeito Municipal de Aguaí, 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, com a
supervisão da Comissão Fiscalizadora nomeada pela Portaria nº 087 de 20 de setembro de 2013, torna pública a
abertura das inscrições para o Concurso Público de provas e títulos para provimento do Emprego Público de
Médico Plantonista, para seu quadro de pessoal, que será provido pelo regime jurídico dos funcionários públicos do
Município de Aguaí, em atendimento ao Art. 3º da lei 1.394 de 29 de agosto de 1.990.
Somente será admitida inscrição via Internet, no endereço eletrônico da empresa realizadora do certame no endereço
eletrônico (www.aplicativaassessoria.net) no período de 28 de outubro a 08 de novembro de 2013, a taxa de
inscrição a ser paga será de R$ 55,13 (cinquenta e cinco reais e treze centavos).
A prova está prevista para o dia 24 de novembro de 2.013, em horário e local a ser definido em Edital de
Convocação para prova, que será publicado no dia 15 de novembro 2013 em jornal oficial com circulação
no município e divulgado nos sites www.aguai.sp.gov.br e www.aplicativaassessoria.net.
ATENCÃO: O Edital do Concurso Público nº 01/2013, 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 concurso, conteúdo programático, critérios de classificação, prazos outras condições, será afixado nos Murais da
Prefeitura Municipal de Aguaí e em jornal de circulação, bem como nos endereços eletrônicos
(www.aplicativaassessoria.net e www.aguai.sp.gov.br), a partir do dia 18 de outubro de 2013.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante
deste Edital.
Aguaí, 18 de outubro de 2013.
Sebastião Biazzo.
Prefeito Municipal de Aguaí/SP

