CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
www.camaramairinque.sp.gov.br

EDITAL RESUMIDO Nº 06/2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE – ESTADO DE SÃO PAULO dá ciência
aos interessados de que se encontram abertas as inscrições para o Concurso Público destinado ao
provimento de empregos a serem preenchidos, regidos pela CLT, de acordo com o item 2 do presente edital e
com o surgimento das necessidades do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, durante o prazo de validade do
Concurso, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Resolução nº
545/2016 e demais legislações pertinentes.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido pelo edital completo e executado pela Fortis Consultoria.
1.2. O Concurso Público compreenderá de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos,
conforme descrito no anexo II do edital completo, todas de responsabilidade da Fortis Consultoria.
1.3. Após a homologação do resultado do concurso e por ordem de classificação, a convocação será
realizada através de divulgação feita pela imprensa local e no site www.camaramairinque.sp.gov.br
para os procedimentos necessários à nomeação, conforme o estabelecido no item 11 do edital
completo e de acordo com a necessidade e conveniência do Poder Legislativo.
1.4. Para melhor atendimento aos candidatos, os comunicados e dúvidas, deverão ser enviados somente
por e-mail, de segunda à sexta-feira nos endereços candidato@institutofortis.com.br /
camaramairinque.sp@camaramairinque.sp.gov.br
1.5. As divulgações necessárias previstas no calendário do concurso serão divulgadas a partir das 17:00
horas do dia agendado. Ex.: local da prova, gabarito, resultado final, etc.
1.6. Qualquer candidato inscrito poderá impugnar este edital, em petição escrita dirigida ao Presidente da
Comissão
de
Fiscalização,
nos
endereços
candidato@institutofortis.com.br
/
camaramairinque.sp@camaramairinque.sp.gov.br, no prazo de 2 (dois) dias após o término do
período de inscrições, sob pena de preclusão.
2. DOS EMPREGOS E REQUISITOS
EMPREGO

CARGA
HORÁRIA

Assessor de
Financeiro

30 h/s

Assistente
Legislativo

30 h/s

ESCOLARIDADE

VAGAS

PROVA
OBJETIVA

VALOR DE
INSCRIÇÃO

SALÁRIO

Curso Superior (bacharelado) em
Administração ou Ciências
Contábeis

01

Prova objetiva

R$ 19,50

R$
3.330,36

Ensino Superior Completo

Prova objetiva
01

R$ 19,50

R$
2.707,28

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento, não cabendo recurso sobre
eventuais erros cometidos pelo candidato no ato da inscrição.

www.institutofortis.com.br
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3.2. A inscrição deverá ser efetuada através do site www.institutofortis.com.br, do dia 14 de abril de 2018
até 14 de maio de 2018.
4. DAS ETAPAS – PROVA OBJETIVA
4.1. A Prova Objetiva, será realizada no dia 03/06/2018, com início e término de acordo com o especificado
no anexo VI do edital completo (horário de Brasília), no Município de Mairinque - SP, no local
divulgado através do site: www.institutofortis.com.br / www.camaramairinque.sp.gov.br em data
prevista no Anexo I do edital completo.
CALENDÁRIO DO CONCURSO
EVENTO

DATA

Publicação do Edital

14/04/2018

Período de Inscrições
Homologação dos inscritos
Verificação das Inscrições e Identificação do Local de Provas
Prova Objetiva
Disponibilização do Gabarito
Recebimento de Recurso / Gabarito
Resultado Prova Objetiva
Recebimento de Recurso / Resultado
Resultado Final

14/04/2018 à 14/05/2018
16/05/2018
18/05/2018
03/06/2018
04/06/2018
05/06/2018 e 06/06/2018
18/06/2018
19/06/2018 e 20/06/2018
25/06/2018

Todas as informações referentes ao concurso encontram-se no edital completo disponível através do site
www.institutofortis.com.br / www.camaramairinque.sp.gov.br

Mairinque, 11 de abril de 2018.

KIOSHI HIRAKAWA
Presidente da Câmara Municipal

www.institutofortis.com.br

