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Pelo menos 21 concursos públicos estão com
milhares de vagas abertas em todo o país. Há
chances para cargos de todos os níveis de
escolaridade e para oportunidades efetivas e
temporárias. Os salários podem chegar a R$
16,5 mil na Prefeitura de Paraíso (SC).

Além das vagas abertas, há concursos para
formação de cadastro de reserva.

No Espírito Santo, há muitas oportunidades
para cargos temporários. As prefeituras de
Vitória e Serra visam contratar médicos,
enquanto que os municípios de Castelo e
Linhares oferecem vagas para profissionais do
magistério. 

Confira as inscrições abertas listadas conforme
a data de encerramento das inscrições. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo (SAA/SP) vai abrir
concurso público com 156 vagas, sendo 11
reservadas a pessoas com deficiência. Para
ensino fundamental, as chances são para as
funções de auxiliar de apoio agropecuário (14
vagas), oficial de apoio a pesquisa científica e
tecnológica (6) e oficial de apoio agropecuário
(5). O salário inicial é de R$ 1.104. Aqueles
que têm o ensino médio estão aptos às carreiras

Há chances para cargos de todos os níveis de
escolaridade e para oportunidades efetivas e
temporárias
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de agente de apoio agropecuário (15), oficial
administrativo (3), técnico de apoio à pesquisa
científica e tecnológica (5) e técnico de apoio
agropecuário (6). Os vencimentos oscilam
entre R$1.104 e 1.614,40. Nível superior é
requisito para os postos de assistente
agropecuário nas especialidades de engenharia
agrônoma (64), medicina veterinária (30) e
zootecnia (1) e assistente técnico de pesquisa
científica e tecnológica nas áreas de
informação e documentação (1), informação,
comunicação, divulgação, gestão técnico-
científica da informação (2), inovação
tecnológica/propriedade intelectual (1),
fitoquímica (1) e análises laboratoriais (2). A
remuneração para assistente agropecuário é de
R$ 3.711,79 e para assistente técnico é de R$
2.627,98. As inscrições poderão ser feitas até
16 de novembro, no site
www.rboconcursos.com.br.

IASES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do
Espírito Santo (Iases) está com inscrições
abertas para o processo seletivo que visa a
contratação temporária de agente
socioeducativo. O objetivo é formar cadastro
reserva de profissionais com ensino médio e
com carteira de habilitação - categoria "B". O
subsídio é de R$ 2.350,09. As inscrições
deverão podem ser feitas no site
www.selecao.es.gov.br, até as 17h do dia 16 de
novembro de 2017.

PREFEITURA DE CASTELO

A Prefeitura de Castelo vai abrir processo
seletivo para a contratação de profissional de
nível Médio. Os interessados poderão fazer a
inscrição nos dias 16 e 17 de novembro de
2017, na Secretaria Municipal de Educação,
que está localizada na Rua Vereador Elias

http://www.rboconcursos.com.br/
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Mussi, nº 747, Bairro São Miguel. O horário
de atendimento é das 7h30 às 16h. Este
Processo Seletivo tem oportunidade para o
cargo de Secretário Escolar, o qual deverá
receber remuneração de R$ 1.144,47 ao mês, e
os candidatos ao mesmo deverão ser
classificados por meio de avaliação de títulos e
de tempo de experiência.

PREFEITURA DE PARAÍSO (SC)

A Prefeitura de Paraíso está com inscrições
abertas para o concurso público que visa a
contratar 18 profissionais em todos os níveis
de escolaridade. São oportunidades para os
cargos de Médico Clínico Geral (1); Professor
II - Ciências (1); Agente Administrativo (3);
Monitor de Educação (2); Orientador Social
(1); Técnico em Saúde Bucal (1); Merendeira
(1); Auxiliar de Serviços Gerais (2); Motorista
(3) - CNH "D" e Operador de Máquinas e
Equipamentos (3) - CNH "C", com jornada de
trabalho variável de 15h a 40h semanais e
remuneração de R$ 862,05 a R$ 16.500,00. As
inscrições podem ser feitas no site
www.ameosc.org.br, até o dia 20 de novembro
de 2017.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo
seletivo simplificado para a contratação de
médicos em diversas especialidades. A oferta é
de 21 vagas e a remuneração pode chegar a R$
8.270,82, de acordo com a carga horária. Além
das oportunidades iniciais, haverá formação de
cadastro de reserva. Os interessados poderão se
inscrever, exclusivamente, pela internet, no
endereço eletrônico
sistemasrh.vitoria.es.gov.br, onde constam o
Edital e a Ficha de Inscrição Online. O prazo
de inscrição vai das 8h do dia 14 de novembro
até às 23h59 do dia 20 de novembro de 2017.

http://www.ameosc.org.br/
http://sistemasrh.vitoria.es.gov.br/PssOnline/
https://www.gazetaonline.com.br/
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Já o pedido de inscrição e a documentação
devem ser entregues em envelope lacrado, nos
dias 22 e 23 de novembro, das 8h às 17h, na
Coordenação de Gestão de Pessoas da
Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São
Lucas), que fica na Av. Marechal Mascarenhas
de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar,
Vitória.

SEJUS

A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito
Santo (Sejus) está com inscrições abertas para
o processo seletivo que visa o credenciamento
de profissionais de caráter temporário com
nível Superior em diversas áreas, para atuar em
Vitória. Há vagas nos cargos de Engenheiro
Eletricista (1) e Engenheiro Civil ou Arquiteto
(4). As remunerações é de 4.232,00, mais
auxílio alimentação de R$ 220,00. As
inscrições seguem até as 23h59 do dia 21 de
novembro, pelo site selecao.es.gov.br.

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares está com inscrições
abertas para o processo seletivo que visa a
contratação de professores e pedagogos. A
seleção tem como objetivo formar cadastro de
reserva. Os profissionais vão atuar em jornada
semanal de 25 horas mediante salário de R$
1.436,75. As inscrições podem ser realizadas
até o dia 20 de novembro de 2017, por meio do
endereço eletrônico www.linhares.es.gov.br.
Para validar a inscrição os candidatos devem
levar o formulário de inscrição na
Universidade Aberta do Brasil (UAB) entre os
dias 20 21 e 22 de novembro de 2017, o
horário de atendimento será das 8h às 18h.

DETRAN DO CEARÁ

O Departamento de Trânsito do Estado do
Ceará (Detran/CE) vai abrir concurso público

http://hmfiveedit.redegazeta.net/fiveeditv3/selecao.es.gov.br
http://www.linhares.es.gov.br/
https://www.gazetaonline.com.br/
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com 383 vagas efetivas, além de formação de
cadastro reserva para futuras oportunidades.
Aqueles que têm o ensino fundamental
completo e carteira de habilitação na categoria
B podem se inscrever para a função de
assistente de atividade de trânsito e transporte
(50 vagas). O salário inicial é de R$ 2.118,09.
Para quem tem ensino médio e carteira de
habilitação na categoria B, as chances são para
os cargos de agente de trânsito e transporte
(250) e vistoriador (50). Neste caso, a
remuneração varia de R$ 2.301,56 a R$
2.555,80. Nível superior é requisito para o
posto de analista de trânsito e transporte nas
especialidades de administração (5),
arquitetura (4), ciências contábeis (4),
engenharia civil (7), engenharia elétrica (2),
engenharia mecânica (2), assuntos
educacionais (4) e tecnologia da informação
(5). A remuneração é de R$ 3.486,10. As
inscrições do concurso do Detran/CE deverão
ser realizadas no endereço eletrônico da
CEV/UECE, até 23 de novembro.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo
(Ufes) vai abrir concurso público para
preencher 18 vagas para Professor de
Magistério Superior. As contratações
destinam-se aos Centros de Ciências Agrárias e
Engenharias; Ciências Humanas e Naturais;
Educação; Ciências Jurídicas e Econômicas;
Ciências da Saúde; Ciências Exatas, Naturais e
da Saúde, Centro Tecnológico e Centro
Universitário Norte do Espírito Santo. Os
profissionais vão atuar em jornadas de 20h
semanais de trabalho ou em Regime de
Dedicação Exclusiva, de forma que suas
remunerações variam de R$ 2.236,30 a R$
9.585,67 de acordo com a titulação do mesmo.
Os interessados podem se inscrever até 23 de

http://www.uece.br/cev
https://www.gazetaonline.com.br/
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novembro de 2017, de forma presencial no
Centro referente à oportunidade pleiteada.

PREFEITURA DE CASTELO

Para atuar nas Escolas da Rede Municipal de
Ensino e Escolas Municipalizadas, a Prefeitura
de Castelo seleciona por intermédio de
Processo Seletivo profissionais para função de
Professor Regente de Classe ou Pedagogo. A
oferta é de 29 vagas. A remuneração varia de
R$ 1.587,68 a R$ 2.512,48, referente a
jornadas de 25 horas semanais. Os cargos
contemplados são nas seguintes áreas:
Supervisão (3); Orientação (4); Multifuncional
(18); Língua Portuguesa; Inglês; Arte;
Educação Física; Matemática (2); Ciências;
História (2) e Geografia. Os interessados
poderão se inscrever no período de 20 a 24 de
novembro de 2017, das 7h30 às 16h30, no
auditório da Secretaria Municipal de Educação,
situada à Rua Vereador Elias Mussi, 747, no
bairro São Miguel, em Castelo.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura de Serra abre às 9h do dia 16 de
novembro de 2017 as inscrições para o
Processo Seletivo que visa formar cadastro
reserva de Médicos. A remuneração é de R$
5612,43. Os interessados poderão se inscrever
até 27 de novembro de 2017, no site
www.processoseletivo.serra.es.gov.br. A
seleção é destinada a profissionais das áreas de
Clínico Geral - Plantonista, Clínico Geral -
Plantonista Pediatria, Ginecologia/ Obstetrícia
e Pediatra Plantonista. Há, de acordo com a
oportunidade desejada, a possibilidade do
Médico atuar na Maternidade ou na Pediatria.

POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA

A Polícia Civil de Santa Catarina (PC/SC)
divulgou o edital de abertura de concurso

http://www.processoseletivo.serra.es.gov.br/
https://www.gazetaonline.com.br/
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público com 394 vagas de agente e escrivão.
São 200 postos para agente de polícia e 194
para escrivão, com vencimentos de R$
3.842,20 e R$ 5.317,94, respectivamente. Os
candidatos devem ter curso superior e Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) a partir da
categoria "B". As carreiras envolvidas no
concurso da PC/SC serão distribuídas entre
todo o Estado. As inscrições podem ser feitas
até 27 de novembro, no site
http://ssp.fepese.org.br/.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai
contratar professor substituto. São 18 vagas em
diversas áreas, nos campi Aracruz, Cachoeiro
de Itapemirim, Colatina, Montanha, Nova
Venécia, Serra, Viana e Vitória. Os
interessados podem se inscrever até 27 de
novembro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no
campus que deseja trabalhar. É necessário
entregar o currículo, devidamente comprovado.
A remuneração varia de acordo com a jornada
de trabalho e a titulação. Para a carga horária
de 20 horas, varia de R$2.236,30 a R$
3.377,45, enquanto que para 40 horas de R$
3.121,76 a R$ 5.742,14. Os profissionais
recebem também auxílio-alimentação (R$
458,00 para regime de 40 horas semanais e R$
229,00 para regime de 20 horas semanais),
auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

CÂMARA DE CONCEIÇÃO DO RIO
VERDE (MG)

A Câmara Municipal de Conceição do Rio
Verde (MG) abriu concurso para 4 vagas de
auxiliar administrativo (nível médio),
procurador jurídico, auxiliar técnico legislativo
e assessor comunicação – imprensa (todos de
nível superior). Os salários vão de R$ 1.058,15
a R$ 4.017,92. As inscrições seguem até 27 de

http://ssp.fepese.org.br/
https://www.gazetaonline.com.br/


18/07/2018 21 concursos abertos com salários de até R$ 16,5 mil - Concursos e Empregos - Gazeta Online

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/concursos_e_empregos/2017/11/21-concursos-abertos-com-salarios-de-ate-r-16-5-mil-1014107232.h… 11/20

novembro pelo site
www.exodusaudiadm.com.br.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PARDO (SP)

A Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP)
abriu concurso para 4 vagas e cadastro para
agente comunitário de saúde e médico ESF,
com salários respectivos de R$ 1.144,12 e R$
11.018,00. As inscrições devem ser feitas até
29 de novembro pelo site
www.rboconcursos.com.br.

CÂMARA DE CLEVELÂNDIA (PR)

A Câmara Municipal de Clevelândia (PR)
abriu concurso público para 4 vagas para os
cargos de procurador jurídico, agente
administrativo e zelador. Os salários vão de R$
937 a R$ 4.169,23. As inscrições vão até 30 de
novembro www.concursosfau.com.br.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO
ALEGRE

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre abre
concurso público para preencher cadastro de
reserva para os cargos de arquiteto; biólogo,
biomédico ou farmacêutico; enfermeiro,
engenheiro civil e engenheiro mecânico. Os
salários são de R$ 6.280,50 por mês e as
inscrições podem ser feitas até o dia 4 de
dezembro, no site /www.portalfaurgs.com.br.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória recebe até 8 de
dezembro de 2017 as inscrições para a
Chamamento Público voltado às funções de
Instrutores e Oficineiros que vão atuar em
cursos técnicos, oficinas e cursos livres no ano
de 2018. De acordo com a função desejada, o
contratado vai receber por hora-aula de atuação

http://www.exodusaudiadm.com.br/
http://www.rboconcursos.com.br/
http://www.concursosfau.com.br/
http://www.portalfaurgs.com.br/concursos
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o valor de R$ 34,00 ou R$ 40,00, sendo que a
carga horária mensal pode variar entre 35 a
100 horas. As inscrições devem ser realizadas
mediante entrega da documentação
comprobatória no horário das 12h às 18h, no
Protocolo Geral da Prefeitura, que fica na
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº
1.927, Bento Ferreira.

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal (SES/DF) publicou no Diário Oficial o
edital de abertura das inscrições do concurso
para médico. A seleção visa o provimento de
337 vagas, sendo 67 reservadas às pessoas com
deficiência. As ofertas estão distribuídas entre
as especialidades de medicina intensiva/adulto
(90 vagas), neonatologia (90), pediatria (90) e
anestesiologia (67). Interessados devem
possuir diploma de conclusão de curso de nível
superior em medicina, especialização na área e
registro no órgão de classe. A remuneração
inicial é de R$ 6.327. As inscrições deverão ser
realizadas de 14 de novembro e 10 de
dezembro, no sitewww.institutoaocp.org.br.

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS
GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCE - MG) anuncia a primeira
retificação do Concurso Público destinada a
contratação de dois auditores, que farão jus à
remuneração mensal de R$ 28.947,55. As
inscrições poderão ser feitas das 9h do dia 22
de novembro de 2017 até às 20h do dia 21 de
dezembro de 2017, por meio do endereço
eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br. A
taxa é de R$ 290,00. Para participar, é
necessário ter idade mínima de 35 anos e
máxima de 65 anos incompletos; diploma de

http://hmfiveedit.redegazeta.net/fiveeditv3/sitewww.institutoaocp.org.br
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
https://www.gazetaonline.com.br/
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VEJA NA INTERNET

Recomendado por
Mais lidas
Mais recentes
Para você

curso superior, devidamente registrado no
Ministério da Educação; possuir notórios
conhecimentos jurídicos, contábeis,
econômicos e financeiros ou de administração
pública; contar mais de 10 anos de exercício de
função ou de efetiva atividade profissional que
exija os conhecimentos mencionados na alínea
anterior; entre outros tópicos.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
publicou o edital que oferece 120 vagas para
oficiais, sendo 12 para mulheres. Podem
concorrer candidatos com formação em direito,
com idade entre 18 e 30 anos e altura mínima
de 1,60m. A remuneração básica inicial para o
cadete do 1º ano do CFO/2018 é de R$
5.769,43. As inscrições podem ser feitas pelo
site www.policiamilitar.mg.gov.br, de 6 de
dezembro a 4 de janeiro de 2018.
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