Edital de Abertura de Inscrições para Processo Seletivo Simplificado
Nº. 01/2013

VERSÃO RESUMIDA
DR. MARCO AURÉLIO MESTRINEL, Presidente da Fundação Municipal de Saúde e
Secretário Municipal de Saúde do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, Artigo 120, § 1º,
bem como a Lei Municipal n.º 3.860/2008 de 01 de Julho de 2008, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do Artigo 37 da Constituição
Federal e dá outras providências, torna público que realizará o PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO para contratação temporária de pessoal, o qual reger-se-á pelas
Instruções Especiais contidas no Edital completo, coordenado pela Comissão de Processo
Seletivo, especialmente nomeada para essa finalidade.
O Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2013, com a supervisão da Comissão do
Processo Seletivo Simplificado, especialmente nomeada pela Portaria FMSRC n.º
1966/2013 de 05 de Março de 2013, para o preenchimento de vagas em caráter
temporário, conforme vagas estabelecidas no Quadro – Item 1.1 da presente versão
resumida do Edital.
O Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2013 será regido pelas instruções especiais
estabelecidas no EDITAL completo devidamente publicado.
1.1 Os empregos e os requisitos mínimos exigidos, número de vagas, remuneração e a
carga horária semanal estão indicados no quadro que se apresenta a seguir:
NÚMERO
EMPREGO

REQUISITOS MÍNIMOS

CARGA HORÁRIA

REMUNERAÇÃO

SEMANAL

Médico do
Programa de
Saúde da
Família
Médico
(Plantonista)

Curso de Graduação concluído em
Medicina, registro no respectivo
órgão de classe.

40 horas

Curso de Graduação concluído em
Medicina, registro no respectivo
órgão de classe.

24 horas

DE
VAGAS

R$ 7.680,83
+Insalubridade
(R$135,60)
+Gratificação**
R$ 55,43/hora
+DSR
+Insalubridade
(R$135,60)

02

03

** Gratificação podendo chegar a R$ 4.110,55

2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas
e condições estabelecidas no Edital de Abertura e alterações posteriores, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.2

As inscrições ficarão abertas:
1

•

De 13 a 24 de Março de 2013 através da internet no sitio da Fundação Municipal de
Saúde link - http://www.saude-rioclaro.org.br
2.3
Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
http://www.saude-rioclaro.org.br durante o período das inscrições, através dos
links correlatos ao Processo Seletivo Simplificado e efetuar sua inscrição, conforme
os procedimentos estabelecidos abaixo:
a) Na página principal clicar em "Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2013";
b) Selecionar "Ficha de Inscrição" para iniciar o download salvando o arquivo no
computador do (a) candidato (a);
c) Preencher, salvar e enviar o arquivo “Ficha de Inscrição” para o seguinte email:
rec.humanos@saude-rioclaro.org.br .
3. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS E SEU JULGAMENTO:
3.1

O presente Processo Seletivo Simplificado constará de prova objetiva de caráter
eliminatório e classificatório; e a análise de “curriculum vitae”, de caráter
classificatório.

3.2

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 6 de Abril de 2013 e
serão realizadas na cidade de Rio Claro-SP.

3.3

A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados
através de Editais de Convocação para as provas objetivas a serem publicadas até
o dia 29 de Março de 2013 em jornal local ou no Diário Oficial e no site da
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro www.saude-rioclaro.org.br

4 DEMAIS INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES
4.1

No Edital completo do Processo Seletivo Simplificado são encontradas outras
informações fundamentais para o (a) candidato (a).

Antes de inscreverem-se os candidatos deverão acessar e ler atentamente o
Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado completo disponível no site
da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro www.saude-rioclaro.org.br ou afixada
na sede da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro localizada na Avenida 2 nº 238 –
Bairro Centro – Rio Claro SP.
Rio Claro, 06 de Março de 2013.

DR. MARCO AURÉLIO MESTRINEL
Secretário de Saúde
Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
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