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EDITAL RESUMIDO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2016 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ, inscrita no CNPJ sob n°. 49.886.195/0001-08 dá 
ciência aos interessados de que se encontram abertas as inscrições para o CONCURSO 
PÚBLICO destinado ao provimento de vaga a ser preenchida, de acordo com o item 2 e com 
o surgimento das necessidades da CÂMARA MUNICIPAL durante o prazo de validade do 
concurso – nos termos do art. 37, I e II, da Constituição Federal, Lei Complementar nº. 
001/2003, Lei Complementar nº. 002/2012 e demais legislações pertinentes, regidos pelo 
regime jurídico ESTATUTÁRIO. 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
O Concurso Público será regido pelo Edital Completo e executado pela DUX Consultoria e 
Serviços - com apoio do Município de Sarutaiá – Estado de São Paulo. 
 
O Concurso Público compreenderá prova escrita de conhecimentos gerais e específicos de 
caráter eliminatório e classificatório, todas, conforme descrito no Anexo II do edital completo, 
todos de responsabilidade da DUX Consultoria e Serviços; e de exames médicos, a serem 
realizados na iminência de contratação, de caráter eliminatório, para todos os candidatos 
convocados, respeitando a ordem de classificação, para verificação da aptidão às exigências 
do cargo pretendido, e particularmente para os portadores de necessidades especiais, com 
vistas à avaliação da compatibilidade da deficiência com o exercício das atividades no cargo 
pretendido.  
 
Após a homologação do resultado do concurso e por ordem de classificação, a convocação 
será realizada através de contato telefônico e carta com aviso de recebimento (A.R) e quando 
não encontrado o candidato, será feita a convocação pelo Jornal de Circulação do Município 
de Sarutaiá para os procedimentos necessários à nomeação, conforme o estabelecido no 
item 11 do edital completo e de acordo com a necessidade e conveniência da CÂMARA. 
 

É de responsabilidade do candidato de acompanhar todos os atos/publicações do concurso 
no endereço eletrônico www.duxconcursos.com.bre da Câmara http://www.camara.sarutaia-
sp.com.br 
 
DOS CARGOS EM CONCURSO E DOS PRÉ-REQUISITOS 
 

EMPREGO VAGA 
SALARIO 

R$ 
JORNADA 
SEMANAL 

VALOR DE 
INSCRIÇÃO R$ 

REQUISITO 

 
Assessor 
Contábil 

 

01 R$ 3.369,25 20 horas R$ 60,00 

Ensino Superior Com 
Registro no Conselho 

Regional 
de Contabilidade. 

Os tipos de provas e quantitativo de questões estão especificados no Anexo II do edital 
completo.  
O sumário das atribuições dos cargos encontra-se no Anexo III do edital completo e 
apresenta resumidamente as atividades a serem desenvolvidas pelo servidor.  
Os programas para as provas são os constantes do Anexo IV do edital completo.  
 

http://www.duxconcursos.com.br/
http://www.camara.sarutaia-sp.com.br/
http://www.camara.sarutaia-sp.com.br/
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DAS INSCRIÇÕES 
 

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.  
A inscrição deverá ser efetuada através do site www.duxconcursos.com.br, do dia 21 de maio 
de 2016 à 08 de junho de 2016. 
Em caso de feriado, ou evento que acarrete o fechamento de agência bancária na localidade 
em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.  
 
Calendário do Concurso 
 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital 21/05/2016 

Período de Inscrições 21/05/2016 à 08/06/2016 

Homologação dos Inscritos 13/06/2016 

Verificação das inscrições e identificação do local de provas 13/06/2016 

Prova Escrita 19/06/2016 

Disponibilização do Gabarito 20/06/2016 

Recebimento de Recurso da Prova 21/06/2016 e 22/06/2016 

Resultado Prova Escrita 27/06/2016 

Resultado Final 29/06/2016 

Homologação 30/06/2016 

 
HORÁRIO E DIA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 
Dia 19/06/2016 – Período da Manhã 

 
Das 09h00min 

às 
12h00min 

 
Obs.: Os portões serão abertos a partir das 
8 horas, sendo que às 8 horas e 45 minutos 
os portões serão fechados e mais nenhum 
candidato poderá adentrar ao local das 
provas. 
 

ASSESSOR CONTÁBIL 
 

Todas as informações se encontram no Edital Completo disponível no site 
www.duxconcursos.com.br 

 
Sarutaia – SP, 21 de maio de 2016. 
 
 

DIJALMA DALLA BERNARDINA 
Presidente da Câmara 

http://www.duxconcursos.com.br/
http://www.duxconcursos.com.br/

