Prefeitura de Belém – PA
realiza Processo Seletivo
São mais de 210 vagas disponíveis na seleção, mas candidatos
devem ficar atentos ao curto prazo de inscrição.
A Prefeitura de Belém, capital do Estado do Pará anunciou o
edital do Processo Seletivo destinado à contratação temporária
de profissionais para a Secretaria de Educação – SEMEC.
Os cargos disponíveis são de Agente de Serviços Gerais (96);
Merendeira (98) e Técnico Pedagógico (23), que vão exercer
suas funções em carga horária de 8 horas diárias, com
remuneração de R$ 1.478,33 a R$ 3.720,59.
Até o dia 15 de agosto de 2019 a inscrição pode ser realizada
pelo site www.belem.pa.gov.br.
Os inscritos nesta seleção serão classificados mediante
análise curricular e comprovação dos dados informados na
inscrição.
Vale ressaltar que os cargos disponíveis exigem nível
fundamental e superior. Mais informações podem ser obtidas no
edital em nosso site.
Por:Concursos › Quinta-feira, 15 de agosto de 2019 às
17h33/Jornalista: André Fortunato
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
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Prefeitura de Matupá abre
seletivo
para
contratar
servidores na área de Saúde
A prefeitura de Matupá (209 quilômetros de Sinop) abriu edital
do processo seletivo simplificado para preencher oito vagas no
cargo de Agente Comunitário de Saúde. O salário é de até R$
1,2 mil para trabalhar 40 horas semanais.
De acordo com o documento, a função exige escolaridade de
ensino médio completo, residir na área da comunidade em que
atuar desde a data da publicação do edital e ter concluído,
com aproveitamento, curso de formação inicial de 40h.
Os interessados podem se inscrever entre os dias 2 a 13 do
próximo mês, na secretaria Municipal de Saúde, na rua Luiz
Mena, no centro de Matupá. Não será cobrada taxa.
As provas objetivas terão questões de língua portuguesa com
interpretação de texto, matemática, conhecimentos específicos
do cargo, legislação de saúde pública e conhecimentos gerais.
A aplicação está prevista para o dia 22 de setembro das 08h às
11h. Os locais ainda serão divulgados.

O seletivo terá validade por um ano, podendo ser prorrogável,
por igual período.
Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação/arquivo)
16/08/2019 11:24
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