Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Estado de São Paulo

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03-2013
O Prefeito Municipal de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos inciso IX do Art.
37 da Constituição Federal, com a supervisão da Comissão Fiscalizadora nomeada pela Portaria nº 905 de 11 de novembro
de 2013, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de provas, para provimento das funções
temporárias de Agente de Controle de Vetores que se realizará no município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo.
O Processo Seletivo será organizado pelo INDEPAC – Instituto de Cultura e Desenvolvimento Educacional, Promoção
Humana e Ação Comunitária.
Da função pública, requisitos, carga horária, vencimentos, formas de avaliação e taxa de Inscrição são os descritos na
tabela a seguir:

Emprego/Especialidade

ACE - Agente de Controle
de Vetores

Escolaridade/Requisitos

Ensino Médio

Taxa de
Inscrição

Isenta

Vencimentos

Jornada
de
Trabalho

Formas de
Avaliação

R$ 707,61

40 horas
Semanais

Português
Matemática
Conhecimentos
Específicos da
Área

Somente serão admitidas inscrições na modalidade presencial período de 25 a 29 de novembro de 2.013, das
13h00 às 17h00, exceto sábados, domingos e feriados, no Centro de Saúde da Mulher, localizado na Rua
Nelson Pereira Lopes nº 521, Centro de Porto Ferreira – SP. Não será cobrada taxa de Inscrição.
A realização da prova escrita objetiva está prevista para o dia 15 de dezembro de 2013.
ATENCÃO: O Edital do Processo Seletivo nº 03/2013, 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
certame, conteúdo programático, critérios de classificação, prazos outras condições, será afixado nos Murais da Prefeitura
Municipal
de
Porto
Ferreira
e
em
jornal
de
circulação,
bem
como
nos
endereços
eletrônicos
(www.indepac.org.br/concursos), a partir do dia 22 de novembro de 2013.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.
Porto Ferreira /SP, 22 de novembro de 2.013.

Renata Ranchão Braga
Prefeito Municipal de Porto Ferreira/SP

