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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2019 

(EXTRATO) 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 

            A Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, Estado de São Paulo, por seu Prefeito que este 
subscreve, FAZ SABER, que se encontram abertas inscrições para o Processo Seletivo Público de Prova e 
Título, para contratação temporária de acordo com o período do programa “Sorria São Paulo” a emprego 
abaixo relacionado, nos termos da Lei Complementar nº 1.944/2009 e das disposições contidas no Edital de 
Processo Seletivo Público N° 02/2019. 

 
 

EMPREGO 

 

ESCOLARIDADE EXIGIDA VAGAS 
 

JORNADA 

 

SALÁRIO 

 

TAXA 

ODONTÓLOGO 
CURSO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA 
COM REGISTRO NO CRO 

01 20 H/S R$ 2.224,17 R$ 50,00 

                     
Os interessados deverão inscrever-se no período de 12 a 26 de agosto de 2019, pela Internet, 

através do endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br. 
O candidato deverá fazer o pagamento do boleto somente a partir do terceiro dia útil após a 

realização da inscrição para que o mesmo seja registrado, sendo o limite máximo de pagamento 29 de 
agosto de 2019. 

 A prova será realizada às 9h do dia 15 de setembro de 2019, na EMEF “José Teodoro de Souza”, na 
Rua Garcia Braga, Nº 196, centro, em São Pedro do Turvo - SP 

       Os portões do prédio da EMEF “José Teodoro de Souza”,” serão fechados às 8h55, portanto 5 

minutos antes do horário determinado para o início das provas.  

       Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas com 30 (trinta) minutos 
de antecedência, munidos de documento de identificação com fotografia, protocolo de inscrição, caneta azul 
ou preta, lápis e borracha. 

É de responsabilidade exclusiva do candidato, identificar corretamente seu local de prova e comparecer 
no horário determinado, devendo acompanhar a publicação deste Edital pela imprensa escrita. Outros meios 
de comunicação não possuem caráter oficial, sendo apenas informativos. 

Não haverá segunda chamada para a prova, não importando o motivo alegado e a ausência do 
candidato acarretará sua eliminação do Processo Seletivo Público. 
       Em hipótese alguma, a prova poderá ser realizada em local diferente do determinado por este Edital. 
        Os candidatos deverão comparecer ao local onde a prova será realizada, 30 (trinta) minutos antes do 
horário previsto, munidos de um documento de identificação com fotografia, protocolo de inscrição, caneta 
azul forte ou preta, lápis e borracha. 
       O Edital de Processo Seletivo Público Nº 02/2019 com escolaridade exigida, tipo de prova, jornada de 
trabalho, salário, taxa de inscrição, documentos necessários à contratação, programa, bibliografia e demais 
instruções, estará afixado na Prefeitura Municipal e disponível no endereço eletrônico 
www.omconsultoria.com.br, à disposição dos interessados. 

 

São Pedro do Turvo, 06 de agosto de 2019. 
 
 

MARCO AURÉLIO OLIVEIRA PINHEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 

http://www.omconsultoria.com.br/
http://www.omconsultoria.com.br/

