
 
 

EXTRATO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO 01/18 

A Prefeitura Municipal de Platina, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo senhor WAGNER ROBERTO DE LIMA, 
Prefeito Municipal, tendo em vista as necessidades da administração, torna público a abertura de inscrições ao Concurso Público 
de Provas Escritas, para provimento efetivo de cargos do Quadro de Pessoal, regime Estatutário, conforme abaixo discriminados,   

Código e Cargo 
Nº de 
vagas 

Pré – requisitos exigidos 
Vencimento

s R$ 
Jornada 
Semanal 

Tipo de 
prova 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

 01 

FARMACÊUTICO 
01 

Formação em nível Superior em 

Farmácia. Registro no Conselho Regional 

de Farmácia – CRF. 

2.527,11 40 H. ESCRITA 80,00 

02 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
01 

 Formação em nível superior em 

Medicina. Registro no CRM - Conselho 

Regional de Medicina 

3.285,35 10 H. ESCRITA 80,00 

03 
MÉDICO – ESF 

01 
Formação em nível superior em Medicina. 
Registro no CRM - Conselho Regional de 

Medicina 

7.280,00 40 H. ESCRITA 80,00 

04 

MÉDICO 

GINECOLOGISTA 

01 

Ensino Superior Completo em medicina 

com especialização na área e Registro no 

Conselho Regional da Classe – CRM 

3.285,35 10 H. ESCRITA 80,00 

05 

MÉDICO PEDIATRA 
01 

Ensino Superior Completo em medicina 

com especialização na área e Registro no 

Conselho Regional da Classe – CRM 

3.285,35 10 H. ESCRITA 80,00 

  

1. Cada candidato poderá se inscrever para apenas um cargo em seleção. 
2. AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, devendo os interessados acessar o site: 

www.exitusconcursos.com.br, durante o período de 04 à 13 de agosto de 2018, com inicio às 08:00 do dia 04/08/2018 e 
encerramento às 23:59 horas do dia 13/08/2018 - horário de Brasília (DF), localizar o “link” correspondente ao Concurso 
Público, efetuar o cadastro de inscrição, imprimir o boleto bancário gerado pelo sistema para efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição na rede bancária. 

3. O pagamento da taxa de inscrição pela internet deverá ser feito até o vencimento do mesmo, sendo que os boletos gerados até o 
dia 12 (doze) de agosto tem o vencimento em 13/08/2018 e com boleto gerado no dia 13/08/2018, cujo encerramento está 
previsto para as 23:59 horas, observar-se-á o horário de atendimento bancário, podendo o respectivo pagamento ser  efetuado 
até o dia útil bancário subsequente, ou seja, 14/08/18. 

4. A Prefeitura Municipal de Platina/SP e a empresa Exitus Consultoria, não se responsabilizarão por inscrições não efetivadas por 
eventuais falhas de comunicação, pagamentos extemporâneos, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitarem a correta transferência dos dados ou da impressão dos documentos que possam advir 
de inscrições realizadas via internet, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar a efetivação da inscrição no átrio da 
Prefeitura Municipal e nos endereços eletrônicos www.exitusconcursos.com.br e www.platina.sp.gov.br. 

5. Os meios oficiais de divulgação dos atos deste concurso serão feitos através dos sites: www.exitusconcursos.com.br e 
www.platina.sp.gov.br, nos murais de avisos da Prefeitura Municipal, sita à Rua João de Souza Martins, 550 – Centro, além 
dos extratos dos Editais publicados em jornal de circulação no município, cabendo ao candidato informar-se sobre retificações, 
resultados, julgamentos de recursos e quaisquer outros atos ocorridos. 

5.1. Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa ou da Prefeitura, deverá se informar 
através dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição, não podendo alegar desconhecimento.  
O Edital completo, contendo os demais requisitos para a inscrição, número de vagas, programa para as provas e também os 
extratos de editais e demais editais completos de todas as fases do Concurso Público, estarão afixados no átrio da Prefeitura 
Municipal situada à Rua João de Souza Martins, n° 550 – centro, Platina/SP e nos endereços eletrônicos 
www.exitusconcursos.com.br e www.platina.sp.gov.br à disposição dos interessados. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA, 02 DE AGOSTO DE 2018. 

 

WAGNER ROBERTO DE LIMA 
Prefeito Municipal 
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