EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019
A Câmara Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, por intermédio da Comissão Especial de Concurso Público,
nomeada pelo Ato da Mesa Nº 04/2019, de 2 de janeiro de 2019, TORNA PÚBLICO, na forma prevista no artigo 37,
inciso II da Constituição Federal, Lei Complementar Municipal nº 5.264 de 25 de abril de 2014 e suas alterações legais,
a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVA OBJETIVA para nomeação em cargo público vago. O
Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento, elaborado em
conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigente e pertinente.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização, aplicação e correção das Provas Objetivas (escrita), será de responsabilidade da Empresa José Elias
Ribeiro Concursos - ME, que atenderá pelo nome fantasia de SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, e as
demais fases de responsabilidade da Câmara Municipal de Itapira – SP.
1.1.1 - As provas serão aplicadas na cidade de Itapira – SP e os fiscais serão representantes da empresa.
1.1.2 - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade para realização das provas, estas,
a critério da SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO e da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, poderão
ser realizadas em cidades próximas.

Item 1.2–Quadro de Cargo – Vaga- Carga Horária - Vencimentos – Requisitos mínimos exigido em lei.
01 – ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Descrição

VAGA

C/H
SEMANA
L

VENC.
R$

REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO
POR LEI

PROVA

Contador

01

40 hs

4.264,54

Nível Superior Completo – Bacharel
em Ciências Contábeis. Registro
CRC competente.

Objetiva

1.2.1 - TAXAS DE INSCRIÇÃO
FORMAÇÃO
ENSINO SUPERIOR COMPLETO

TAXA
R$ 50,00

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente, via internet, no site www.sawabonaconcursos.com.br, no período de
25/03/2019 a 04/04/2019, devendo para tanto o interessado proceder conforme instrução contidas no site e ou no edital
completo.
3. DAS PROVAS
8.1 - LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas em data, local e horário a ser publicado através do Edital
de Convocação das Provas.
Os locais de realização das provas serão publicados no site www.sawabonaconcursos.com.br junto com a
homologação das inscrições. O Edital completo, contendo todas as regras, normas e anexos do presente concurso
público, a partir do dia 25 de março de 2019 e estará afixado no local de costume na Sede da Câmara Municipal de
Itapira e nos sites www.sawbonaconcursos.com.br e www.camaraitapira.sp.gov.br , onde poderá ser consultado por
qualquer interessados.
Itapira – SP, 21 de março de 2.019.
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