Prefeitura de Arujá abre
concurso para 201 vagas; lei
do Gil do Gás prevê isenção
de taxa para carentes e
desempregados
A Prefeitura de Arujá realizará concurso público para
preenchimento de 201 vagas em diversos cargos. Os interessados
deverão fazer suas inscrições a partir das 10h do dia
11/05/2015
exclusivamente pelo site da
Fundação para o
Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquida
Filho – Vunesp (http://www.vunesp.com.br/), responsável pela
organização. O edital completo foi publicado nesta terça-feira
(28/04) no Diário de Arujá e pode ser acessado pelo
link: Prefeitura de Arujá – Edital 2015.
Há oportunidades para serventes, cozinheiros, assistentes
sociais, técnicos em informática, cirurgiões dentistas,
psicólogos, médicos, professores, entre outros. A remuneração
vai de R$ 1.010,49 a R$ 5.187,49.
O valor das inscrições varia conforme o nível de escolaridade:
R$ 35,00 (ensino fundamental), R$ 48,15 (ensino médio/técnico)
e R$ 79,30 (ensino superior).
A previsão é que a prova objetiva seja aplicada na mesma data
e horário para todos os cargos – 28/07/2015, no período da
manhã, em Arujá. Para algumas funções, no entanto, será
exigida prova prática, prática-profissional e/ou de títulos. O
maior número de vagas disponíveis é para professor – 28 no
total, seguido de conservador de vias públicas (20), servente
(20), cozinheiros (14) e agentes de trânsito (11). Parte das
vagas será destinada a deficientes físicos.

Isenção de taxa
Quem não tiver condições de pagar a taxa de inscrição pode
solicitar isenção, conforme estabelecido na Lei Ordinária nº
2681/2014. De autoria do vereador Gilberto Daniel (PRB), o Gil
do Gás, a lei, sancionada pelo prefeito Abel Larini (PR) em
novembro de 2014, estabelece os critérios para solicitação do
pedido de isenção da taxa, entre os quais, o que exige
comprovação de renda mensal familiar “per capita” de até dois
salários mínimos ou renda familiar mensal de até três salários
mínimos. O pedido deve ser feito com antecedência.
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