
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA 
PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL Nº 02/2.021. 

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 na forma prevista no artigo 37 da 
Constituição Federal a abertura de inscrições ao Processo Seletivo de Prova Escrita e Prática, para contratação por tempo 
determinado de servidor para a função de OPERADOR DE MÁQUINAS, regime Estatutário, em consonância com a Legislação 
Federal, Estadual, Municipal e demais cominações de direito.   
1. O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para contratação de vaga para a função de Operador de 

Máquinas ou que surgirem durante o prazo de validade do processo seletivo, por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da administração de acordo com as suas necessidades e disponibilidades. 

1.1. A referida contratação fica desde já condicionada à duração das verbas destinadas para tal fim ou das necessidades de 
atendimento ao serviço público municipal. 

Código e Função 
 
Vagas Pré – requisitos exigidos 

Vencimentos 
R$ 

Jornada 
Semanal 

Tipo de 
prova 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

05 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
01 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, CNH 
CATEGORIA "C" OU SUPERIOR E 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AO CARGO. 

1.202,47 40 h. 
ESCRITA 

E 
PRÁTICA 

30,00 

2. As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procuração no período de 08 à 12 de fevereiro de 2.021, das 09:00 
às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, situada à Rua 
Miguel Lopes Montes, nº 648 - Centro, no município de Platina/SP. 

3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. 

3.1. No ato da inscrição, o candidato deverá: 
a) Apresentar original e cópia legível da Cédula de identidade; 
b) Apresentar, se for pessoa portadora de deficiência, Laudo Médico na via original ou cópia autenticada, atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência devendo protocolar no ato da inscrição 
no certame e assinalar na Ficha de Inscrição nos campos “Portador de Deficiência”, “Tipo de Deficiência” e 
“Atendimento Especial Solicitado”, requerendo por escrito as adaptações para as provas (se necessário). Somente 
será aceito Laudo Médico recente e expedido no máximo 06 (seis) meses anteriores à data do Edital de abertura 
das Inscrições do Processo Seletivo Emergencial, ou seja, a partir de 04/08/2020.  

c) Apresentar original impresso de Depósito Identificado (com nome, RG ou CPF do candidato(a)) a título do 
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais), em favor da Prefeitura Municipal de Platina/SP 
através do aplicativo da Caixa Econômica Federal ou em guichê de caixa nas Lotéricas – Agência: 1197 – Conta 
Corrente: 00000019-6. 

d) Preencher, conferir e assinar o Formulário de Inscrição presencial fornecido no local das inscrições. 
e) Receber um comprovante de inscrição, que deverá estar devidamente assinado e carimbado pelo órgão receptor 

das inscrições. 
4. Os meios oficiais de divulgação dos atos deste Processo Seletivo 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. 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.  

6. O Edital completo, contendo os demais requisitos para a inscrição, programa para as provas e também os extratos de 
editais e demais editais completos de todas as fases do Processo Seletivo, estarão afixados no átrio da Prefeitura 
Municipal situado à Rua João de Souza Martins, 550 – Centro, Platina/SP e disponíveis nos endereços eletrônicos 
www.exitusconcursos.com.br e www.platina.sp.gov.br  a partir de 08/02/2021. 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento é expedido e publicado o presente 
extrato do Edital de abertura do Processo Seletivo Emergencial nº 02/2021. 

 
Prefeitura do Município de Platina, 04 de fevereiro de 2.021. 

 
 

WAGNER ROBERTO DE LIMA  
Prefeito Municipal 
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