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ATOS DO EXECUTIVO
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DOS PERDÕES, ESTADO DE SÃO PAULO no uso
de suas atribuições legais torna público a abertura de
inscrições e estabelece normas para a realização do
Concurso Público com intuito de preencher as vagas
disponíveis, conforme disposição legal, com
fundamentação legal no artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal a ser regido pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Bom Jesus dos
Perdões, Lei Orgânica do Município, Leis Municipais,
em especial Lei nº 1600 de 03 de dezembro de 2001; Lei
nº 1813 de 01 de fevereiro de 2006; Lei nº 2105, de 6 de
março de 2012 e demais legislações pertinentes, de
acordo com as seguintes disposições deste Edital.
O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos,
através do regime de contratação estatutário, para
preenchimento de vagas do quadro de pessoal da
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS
PERDÕES, ainda das que surgirem no decorrer do prazo
de validade do Concurso Público de provas que será de 2
(dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, a
contar da data de homologação do certame ou forem,
eventualmente, criadas por lei, durante o período de
validade deste Concurso Público. Os cargos são para
reposições de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios
e, não acarretarão aumento de despesas ao município.

As inscrições serão realizadas no site da Associação
Brasileira de Concursos Públicos – ABCP a partir de
16/06/2020 até 23h59 do dia 20/07/2020; Para
realização da inscrição o candidato deverá acessar o site
www.abconcursospublicos.org no período de inscrição,
imprimir o boleto e realizar o pagamento até o dia
22/07/2020. O pagamento correspondente ao valor da
taxa de inscrição poderá ser efetuado em qualquer
agência bancária, internet banking ou casas lotéricas, até
a data de vencimento estipulada no boleto bancário.

Os cargos, vagas, salário base, jornada semanal de
trabalho, pré-requisitos, tipo de prova e valor da taxa de
inscrição são os estabelecidos na tabela que segue:

E para que chegue ao conhecimento de todos e que
ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente
EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO
PÚBLICO que será publicado resumidamente na
imprensa oficial (Diário Gazeta S.P) e na totalidade nos
sites
www.abconcursospublicos.org,
https://abcp.listaeditais.com.br e afixado no mural da
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS
PERDÕES.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Bom Jesus dos Perdões, 16 de junho de 2020.
SERGIO FERREIRA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS
PERDÕES
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