CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
EDITAL RESUMIDO Nº 01/2018

Celso de Souza, Prefeito Municipal responsável pelo Concurso Público do Município de
Nantes, Estado de São Paulo, torna público, nos termos do artigo 37 da Constituição
Federal, a abertura de inscrições para o Concurso Público n.º 01/2018, para
contratação de cargo em provimento efetivo de Motorista, regidos pelo regime de
Contratação Jurídico Único (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de NantesSP) e regime previdenciário (Regime Geral de Previdência Social - INSS). O Concurso
Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente edital, elaborado
em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigente e
pertinente. A Organização, a aplicação e a correção do Concurso Público n.º 01/2018,
serão de responsabilidade da empresa TAVARES E SILVA CONCURSOS PÚBLICOS
ME (Prime Concursos), CNPJ 13.325.143/0001-15, situada na Rua Bahia, 796, Centro,
ECHAPORÃ – SP, CEP 19.830-000, cujas definições das regras são as seguintes:
I – INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CARGO

Motorista

CARGA
HORÁRIA
40h/s

VAGAS

01

SALÁRIO
R$
1.513,36

TAXA DE
INSCRIÇÃO
R$

PRÉ REQUISITOS
(ESCOLARIDADE)

25,00

1º Grau Incompleto
e C.N.H.
(Categorias D ou E)

Este Edital na íntegra estará publicado no site www.primeconcursospublicos.com.br e
no site da prefeitura municipal de Nantes/SP www.nantes.sp.gov.br, no dia 30 de
janeiro de 2018. As inscrições estarão abertas do dia 30 de janeiro de 2018 a 14 de
fevereiro
de
2018,
exclusivamente
pela
Internet,
através
do
site
www.primeconcursospublicos.com.br com a efetivação após pagamento do respectivo
boleto, que deverá ocorrer até o dia 15 de fevereiro de 2018. Serão aplicadas provas
escritas, com 40 (quarenta) questões objetivas, previstas para o dia 04 de março de
2018, às 14hs00min, na Escola Estadual Professor Rage Anderáos, localizada na
Avenida Central, nº 43 – Centro, na cidade de Nantes - CEP 19645-000, e a prova
prática para os cargos que a exigem (motorista), os candidatos aprovados serão
devidamente convocados, por meio de editais de convocação, nos veículos de
publicação (site, mural e jornal), logo após a publicação da classificação final das
provas escritas.
A confirmação de datas e horários para realização das provas ocorrerá nos sites
www.nantes.sp.gov.br e www.primeconcursospublicos.com.br, sendo da inteira

responsabilidade do candidato seu acompanhamento, não podendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento.

Nantes/SP, 30 de janeiro de 2018.

CELSO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

