PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO Nº 1168 – FONE (16) 3145-9910 – FAX (16) 3145-1756
CNPJ 45.318.185/0001-15

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
POR COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR N° 003/2016
DESTINADO À CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA DE
MOTORISTAS.
A Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, torna público na
forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal a abertura de inscrições para o
Processo Seletivo Simplificado por títulos.
1 – OBJETO: Contratação de motorista profissional possuidor de carteira de habilitação
nacional letras “D” ou “E”, com certificação de curso de transporte coletivo e escolar em
vigor.
2 – JUSTIFICATIVA: Substituição de motoristas do quadro efetivo municipal que irão se
candidatar no próximo pleito eleitoral.
3 – VAGAS: 01 vaga (os demais candidatos classificados do segundo lugar em diante
comporão o cadastro de reserva).
4 – PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: Máximo de 03 (três) meses.
4.1 O Contrato será de três meses, porém, ao final da eleição e retorno dos titulares o
contrato será rescindido, sem qualquer expectativa de indenização.
5 – REGIME JURIDICO: CLT
6 – INICIO DOS TRABALHOS: Data provável: 01 de Julho de 2016.
7 – EXIGÊNCIAS: maior de 18 (dezoito) anos, portador de carteira de habilitação nacional
letra “D” ou “E”, com certificação de curso Escolar e Coletivo em vigor, certidão negativa de
antecedentes criminais, se, do sexo masculino estar quite com as obrigações militares.
8 – INSCRIÇÕES: de 30 de Maio de 2016 a 01 de Junho de 2016, na secretaria da
Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, das 08h00min as 16h00min.
Os candidatos deverão, no ato da inscrição, preencher formulário próprio fornecido pela
Prefeitura. As inscrições poderão ser feitas por meio de procuração registrada em cartório,
na qual o outorgante conceda poderes ao outorgado para efetuar a inscrição. Nesse caso, o
representante devera apresentar copia do RG do interessado, a procuração outorgando
poderes para a realização da inscrição, e o RG próprio.
9 – Não será aceita a participação de candidato que protocolar os documentos após o
horário determinado no item acima.
10 – O edital completo encontra-se no sitio da Prefeitura www.patrociniopaulista.sp.gov.br.

Patrocínio Paulista SP 25 de Maio de 2016.

Marcos Antônio Ferreira
Prefeito Municipal

