
Concurso da Prefeitura de São Gabriel do Oeste: setenta vagas e 

cadastro reserva 
 

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura Municipal de São Gabriel do 

Oeste, cidade do interior do Mato Grosso do Sul, seguem abertas até 3 de maio, e 

devem ser feitas pelo site da banca organizadora do concurso, www.fapec.org/concurso. 

Neste endereço, o edital também pode ser acessado. São diversas vagas tanto para nível 

médio, inclusive incompleto, quanto para nível superior e técnico. No total, são doze 

vagas para ensino superior e mais de cinquenta para ensino médio, além do 

estabelecimento de cadastro reserva, o que representa uma excelente oportunidade. 

Os candidatos que possuem ensino médio podem inscrever-se para os cargos de 

agente administrativo, auxiliar de administração, auxiliar de serviços gerais, motorista 

de transporte escolar, educador social, entre outros, e a remuneração varia entre 

R$777,23 e R$1.554,46.  

Já para aqueles que possuem ensino superior, há vagas na área da saúde para 

médico clínico geral, médico emergencista, ginecologista, pediatra, oftalmologista e 

ortopedista, com salários que vão de R$7.243, 47 a R$14.486,93. Enfermeiros, 

farmacêuticos e nutricionistas também terão oportunidade, e receberão remuneração de 

R$4.023,24. 

Além da área da saúde, a prefeitura de São Gabriel abre vagas para professores 

de educação física, geografia, português, matemática, professor regente de educação 

infantil e dos anos inicias, além de pedagogo e psicólogo, com salários entre 

R$2.165,81 e R$4.330, 63. A carga horária, considerando todos os cargos, vai de 20 a 

40 horas semanais.  

A taxa de inscrição é de R$120,00 para candidatos que tentarão uma vaga de 

nível superior, R$80,00 para os que concorrerão aos cargos que exigem nível médio, e 

R$60,00 àqueles que desejam preencher as vagas para nível fundamental completo e 

médio incompleto. O candidato pode solicitar isenção de pagamento da taxa caso more 

em São Gabriel do Oeste há no mínimo um ano, comprove que está desempregado, em 

condição de carência econômica ou que é doador de sangue há pelo menos dois anos.  

 As provas escritas objetivas estão previstas para 21 de maio e os locais e 

horários, ainda não definidos, serão divulgados no endereço www.fapec.org/concurso. 

Cada candidato pode inscrever-se para até duas provas, mas deve observar os dias e 

horários nos quais os exames serão aplicados, além de dever pagar o valor das duas 

inscrições. 

Quanto ao conteúdo da prova, que é formada por 40 questões de múltipla 

escolha, independentemente do cargo, os conteúdos exigidos são língua portuguesa, 

matemática e conhecimentos específicos, além de conhecimentos pedagógicos para os 

candidatos ao cargo de professor e auxiliar administrativo educacional. Alguns cargos e 

funções, como mecânico, cozinheiro, motorista e operador de máquinas agrícolas, 

deverão passar também por prova prática, que ocorrerá após a aprovação na prova 

objetiva. 

O processo envolve, ainda, a análise de títulos, que possui caráter classificatório. 

Serão considerados diplomas de mestrado, doutorado, eventos de capacitação e tempo 

de serviço. A data de entrega destes documentos será posteriormente divulgada também 

no site da Fapec.  

O concurso da prefeitura de São Gabriel do Oeste terá validade de um ano, a 

contar da data da homologação do resultado, podendo ser prorrogara por igual período, 

a critério da Administração Municipal da cidade.  

http://www.fapec.org/concurso
http://www.fapec.org/concurso


A Fundação de apoio à pesquisa, ao ensino e à cultura, ou Fapec, foi a banca 

selecionada para conduzir o processo seletivo. Ela tem sido responsável pelos concursos 

de diversas prefeituras do Mato Grosso do Sul. 

Consulte o conteúdo das provas, planeje o estudo dos conteúdos, faça avaliações 

anteriores e não perca a oportunidade de conseguir uma vaga num concurso que oferece 

tantas colocações e bons salários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conselho regional de biblioteconomia abre uma vaga e cadastro 

reserva 
 

O Conselho regional de biblioteconomia de Curitiba, capital do Paraná, 

selecionará funcionários e abrirá cadastro reserva, e há vagas para candidatos de nível 

médio e superior. As inscrições estão abertas até 4 de maio de 2017 e devem ser feitas 

pelo endereço eletrônico do Instituto Quadrix, www.quadrix.org.br, o qual foi 

selecionado para organizar e executar todo o processo seletivo.  

Os candidatos de nível médio poderão formar cadastro reserva para o cargo de 

auxiliar administrativo, que tem carga horário semanal de 40 horas e oferece salário de 

R$1.300,00, além dos benefícios. As principais atribuições deste cargo são prestar 

atendimento por telefone ou pessoalmente, atender e anotar pedidos de usuários, pretsar 

esclarecimentos e orientar visitantes, executar serviços bancários, entre outros. 

Já para quem possui nível superior em Biblioteconomia, a oportunidade está em 

uma vaga para Agente de orientação e fiscalização (bibliotecário fiscal), com exigência 

de 30 horas de trabalho por semana e vencimentos de R$2.594,00 acrescidos de 

benefícios. As principais atribuições deste cargo são vistoriar, fiscalizar e orientar as 

instituições de ensino e demais entidades, prestar atendimento e orientação aos 

profissionais e instituições por telefone ou pessoalmente, e outras, além de possuir 

disponibilidade para viagens.   

 Os benefícios oferecidos por ambos os cargos são auxílio alimentação no valor 

de R$26,00 por dia e vale transporte.  

A taxa de inscrição é de R$55,00 para candidatos de nível médio e de R$70,00 

para os que possuem nível superior, valores que devem ser pagos por boleto bancário 

até o dia 5 de maio. Há possibilidade de isenção da taxa de inscrição para quem que se 

enquadra nas seguintes condições: está inscrito no Cadastro Únicos para Programas 

Sociais do Governo Federal (CadÚnico), é membro de família de baixa renda, nos 

termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 

As avaliações escritas objetivas estão previstas para 21 de maio e os locais de 

prova devem ser consultados pelos candidatos no mesmo site em que as inscrições são 

realizadas, www.quadrix.or.br, a partir de 16 de maio.  

No que se refere ao conteúdo, aqueles que almejam uma vaga de nível médio 

devem passar por questões de conhecimento básico, as quais abrangerão língua 

portuguesa, noções de informática e ética e transparência no serviço público, e também 

por perguntas de conhecimentos específicos. Os candidatos que possuem ensino 

superior, por sua vez, também responderão questões de conhecimentos básicos (língua 

portuguesa, ética e transparência no serviço público e legislação), além de perguntas de 

conhecimentos específicos, compostas por assuntos próprios do cargo. Tanto as provas 

de nível médio quanto as de nível superior são formadas por 50 questões.  

Aproveite esta excelente oportunidade, que oferece bons salários e bons 

benefícios. Planeje bem sua rotina de estudos, não se esqueça do prazo de inscrição e 

tenha muito sucesso. 
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Tribunal de justiça de São Paulo divulga, enfim, edital de 

concurso 2017 
 

O tão aguardado edital do concurso do TJ de São Paulo finalmente foi 

divulgado. São 590 vagas, sendo 400 para a cidade de São Paulo e as demais para 

cidades como São Bernardo do Campo, Campinas e Jundiaí. As inscrições estão abertas 

entre 10 de abril de 2017 e 17 de maio de 2017, às 16h, e devem ser feitas no site da 

Vunesp (www.vunesp.com.br), fundação responsável por organizar e executar o 

processo seletivo. 

As vagas são para o cargo de escrevente técnico judiciário e a exigência é que o 

candidato tenha nível médio completo. A jornada é de 40 horas semanais e o valor total 

dos vencimentos, que é de R$4.473,16, inclui o salário acrescido dos auxílios para 

alimentação, saúde e transporte. Em resumo, o escrevente tem como atribuições 

executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de 

suporte técnico e administrativo, dar andamento em processos judiciais e 

administrativos, atender ao público interno e externo, elaborar e conferir documentos, 

entre outras. 

Para inscrever-se, o candidato deve pagar uma taxa de R$68,00, por meio de 

boleto bancário. Tem direito a pagar 50% deste valor o candidato que é estudante 

regularmente matriculado em uma das séries do ensino médio, curso pré-vestibular ou 

curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e recebe remuneração mensal 

inferior a dois salários mínimos ou está desempregado. 

A prova objetiva tem data prevista para 2 de julho de 2017. Os candidatos 

deverão responder a 100 questões divididas em três áreas: língua portuguesa, 

conhecimento em Direito e conhecimentos gerais, que abrangerão atualidades, 

matemática, informática e raciocínio lógico. Aqueles aprovados nesta primeira fase 

passarão também por prova prática, a qual tem como objetivo comprovar o 

conhecimento e habilidades do candidato, em especial na parte de digitação e 

formatação de texto.  

O concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo é um dos mais aguardados e 

concorridos do país, em especial por conta do tipo de trabalho e da excelente 

remuneração. O conteúdo da prova é extenso, mas ainda dá tempo de preparar-se. 

Planeje bem seu cronograma de estudos, faça provas anteriores, mantenha-se bem 

informado e tenha muito sucesso nessa jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vunesp.com.br/


 

SAAE de Carmo de Minas – MG divulga edital com 25 vagas 
 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo de Minas, no estado de Minas 

Gerais, divulgou edital que apresenta excelente oportunidade São 25 vagas divididas 

entre os níveis elementar, fundamental completo, médio e superior. Por meio desta 

prova também será aberto cadastro reserva. As inscrições ocorrerão entre 8 de maio de 

2017 e 8 de julho de 2017, e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituo Ibdo 

(www.institutoibdo.com.br), empresa responsável pela organização e execução do 

processo seletivo.  

Para os que pretendem preencher uma vaga que não exige o ensino fundamental 

completo, a oportunidade é como auxiliar de serviços, encanador, operador de 

ETA/ETE e pedreiro. Os salários variam entre R$947,23 e R$1.344,56 e a taxa de 

inscrição é de R$40,00. 

Aqueles que possuem ensino fundamental completo podem candidatar-se a 

fiscal, assistente administrativo e operador de máquinas pesadas, com salário que vai de 

R$1.149,71 a R$1.344,56 e a taxa de inscrição é de R$60,00. 

Para nível médio completo as vagas são para técnico em química e técnico em 

contabilidade, os quais receberão R$1.812,26 e pagarão taxa de inscrição de R$80,00. 

Por fim, o SAAE também contratará engenheiro, o qual deve ter nível superior e 

receberá R$3.624,55. Para fazer a prova, será preciso desembolsar uma taxa de 

R$160,00. 

Existe possibilidade de isenção do pagamento da taxa de inscrição. Para tanto, o 

candidato deve declarar e comprovar não possuir recursos financeiros ter inscrição no 

Cadastro único pra Programas Sociais do Governo Federal. 

A prova objetiva será composta por 40 questões, que abrangerão língua 

portuguesa, raciocínio lógico, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos 

específicos e legislação, de acordo com o nível em que o candidato se enquadra.  

A realização da prova está prevista para 25 de junho de 2017, e o local e horário 

serão divulgados em breve no endereço eletrônico www.institutoibdo.com.br. É 

importante lembrar que o prazo de validade deste concurso é de 2 anos com 

possibilidade de prorrogação, uma única vez, por mais dois anos. A carga horária 

semanal varia entre 44 e 40 horas. 

Fique de olho nas datas importantes e não perca esta oportunidade, afinal, são 25 

vagas e ocupações para todos os níveis. Confira o edital, planeje seu cronograma de 

estudos e mantenha-se motivado para alcançar seu objetivo. 
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Concurso da prefeitura de Visconde do Rio Branco – MG oferece 

82 vagas 
 

A prefeitura municipal de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, divulgou 

edital do concurso pelo qual contratará 82 funcionários, sendo que há vagas para nível 

fundamental e nível superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela 

internet, no site da empresa selecionada para organizar e executar o processo seletivo, 

www.jmsbhz, entre 8 de maio de 2017 e 7 de junho de 2017. 

Aqueles que possuem ensino fundamental podem candidatar-se aos cargos de 

agente comunitário de saúde, coveiro, servente de obras, servente de caminhão de 

entulho servente de varrição e coleta, vigia patrimonial, servente de capina e poda, 

servente de coleta e transporte de lixo. A carga horária é de 44 horas semanais e os 

salários variam entre R$908,60 e R$1.031,62, acrescidos de R$185,00.  

Já para quem possui nível superior, a vaga é para médico especialista 

ortopedista, que cumprirá 12,5 horas por semana e receberá R$3.036,58. É fundamental 

que este profissional tenha ensino superior na área e possua o respectivo registro.  

A prova, que tem data prevista para 6 de agosto, será composta por questões de 

língua portuguesa, matemática, e conhecimentos gerais e locais, para os candidatos que 

tentarão uma vaga de nível fundamental. Já os candidatos com ensino superior passarão 

por avaliação de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e locais e 

conhecimentos específicos. As provas possuirão 20 ou quarenta questões, dependendo 

da função almejada. Haverá, ainda, prova prática para os candidatos aprovados na 

avaliação objetiva. 

Títulos também serão considerados na composição da nota final. O candidato 

poderá apresentar certificado de especialização, mestrado ou doutorado, e a data de 

entrega destes documentos será divulgada aproximadamente 15 dias após a publicação 

da lista de aprovados, no site www.jmsbhz.com.br/concurso. 

A taxa de inscrição é de R$30,00 ou R$35,00 para candidatos que possuem 

ensino fundamental, e de R$50,00 para candidatos com ensino superior. Este concurso 

possui validade de dois anos, os quais podem ser prorrogados apenas uma vez.  

Não perca a oportunidade de ser aprovado em concurso público ainda em 2017! 

Confira o edital, observa com atenção o conteúdo exigido e planeje seus estudos. 

Mantenha-se motivado e tenha muito sucesso. 
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