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CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2019 
 

EDITAL RESUMIDO 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, Estado de São Paulo, faz 
saber que realizar-se-á neste Município, o CONCURSO PÚBLICO N.O 02/2019, objetivando o 
provimento de vagas atualmente existentes ao seguinte cargo público: 

 
N.º de 
Vagas 

Denominação dos Cargo 
Carga Horária 

Semanal 
Vencimento R$ 
(setembro/2019) 

Taxa de 
Inscrição 

06 CUIDADORA 40 horas 1.089,35 p/mês R$ 20,00 

 
As inscrições serão realizadas “on-line via Internet” a partir das 09h00min do dia 20 de 

setembro de 2019 até às 23h59min59seg do dia 06 de outubro de 2019, observado o horário oficial 
de Brasília/DF, através do site: www.sigmaassessoria.com.br 

 
O pagamento da taxa de inscrição na importância definida no quadro acima deverá ser efetuado 

em qualquer agência bancária ou correspondente bancário, até o dia 07 de outubro de 2019, através 
de ficha de compensação por código de barras, respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária.  

 
Quando da inscrição, os candidatos com deficiência deverão declarar essa condição e verificar 

o disposto para encaminhamento dos documentos necessários, sob pena de ter a preferência 
prejudicada, nos termos do item 10 do Edital Completo. 

 
A prova objetiva prevista inicialmente para o dia 27 de outubro de 2019, domingo, será 

realizada em dia, horário e local divulgado por ocasião da homologação das inscrições acolhidas ao 
presente Concurso Público, através de publicação no Jornal Oficial de Santo Antonio de Posse 
(https://pmsaposse.sp.gov.br/noticias/jornal/), afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
Santo Antonio de Posse, localizada à Praça Chafia Chaib Baracat, n.o 351, Vila Esperança, Santo 
Antonio de Posse/SP, e, em caráter meramente informativo, no site: www.sigmaassessoria.com.br. 

 
O Edital Completo encontra-se afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura à Praça Chafia Chaib 

Baracat, n.o 351, Vila Esperança, em Santo Antonio de Posse/SP e em caráter meramente informativo 
no site: www.sigmaassessoria.com.br 

 

 
Santo Antonio de Posse, 12 de setembro de 2019. 
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