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ATUALIZAÇÃO – Ocorreram por parte da Comissão da Seleção algumas
retificações no edital, que podem ser conferidas no Edital Nº 06, Edital Nº 07,
Edital Nº 08, Edital Nº 09 e Edital Nº 10.
A Prefeitura de Olinda está selecionando profissionais de diversas áreas, para
atuar em várias de suas Secretarias. A Seleção Simplificada é para o
preenchimento de 275 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva.
Há funções de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que
variam de R$ 724,00 a R$ 3.000,00.
O edital estará disponível a partir do dia 28/04 na página da Seleção Pública
Simplificada para Contratações Temporárias Nº 01/2014, com todos os
detalhes de vagas e salários. As inscrições podem ser realizadas no
período de 05 a 16 de maio, respeitando o prazo determinado de cada
Secretaria.
Para as funções de nível superior, há vagas para graduados em Engenharia,
Direito, Nutrição, Arquitetura, Serviço Social, Pedagogia, Psicologia,
Sociologia, entre outras formações. Para o nível médio e técnico, há vagas para
arquivista, fiscal de operação, recepcionista, secretário de gabinete, técnico
administrativo, técnico em edificações, técnico em informática, telefonista,
monitor social, cuidador, auxiliar administrativo, educador social, oficineiro,
instrutor de esportes, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais e vigia. Quem tem
o ensino fundamental, pode concorrer a função de vigia, auxiliar de ação
educativa, auxiliar de operação da Defesa Civil, auxiliar de Serviços Gerais,
agente de apreensão e agente auxiliar de Trânsito.
A seleção pública será realizada em etapa única, de caráter classificatório, a
partir de uma avaliação curricular. Os candidatos escolhidos serão contratados
para trabalhar por até 12 meses, podendo ter o contrato renovado por igual
período.
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Inscrição – Para se inscrever, o candidato deverá preencher completamente
os campos obrigatórios contidos no formulário eletrônico disponibilizado no
endereço www.olinda.pe.gov.br/selecao012014, com seus dados de
identificação, função pretendida e informações curriculares. Depois, deve
imprimir e assinar o formulário.
Pagamento – O candidato terá que pagar uma taxa no valor de R$ 10,00 para
funções de nível fundamental, médio e técnico e de R$ 15,00 para funções de
nível superior, por meio de guia de recolhimento que poderá ser obtida na
página da seleção e paga na rede bancária, devendo o comprovante ser
entregue no ato de inscrição.
O formulário de inscrição impresso e preenchido, juntamente com o
comprovante de pagamento da inscrição, deverá ser entregue à Comissão de
Organização de Processos Seletivos Simplificados, na Secretaria da Fazenda e
da Administração, localizada na Av. Santos Dumont, 177, Varadouro, OlindaPE, no horário de 14h30 às 16h30, no período de inscrição.
Serviço
Seleção Pública Simplificada para contratações temporárias
Informações: cospsolinda@gmail.com
Edital e inscrições: www.olinda.pe.gov.br/selecao012014
Calendário
EVENTO

DATA/PERÍODO
28 de abril de
Publicação do edital
2014
Local das Inscrições: Secretaria da Fazenda e da
Administração de Olinda
Endereço: Av. Santos Dumont, 177, Varadouro, Olinda-PE
Horário: 14h30 às 16h30
05, 06 e 20 de
Secretaria de Saúde
maio de 2014
07 e 08 de maio
Secretaria de Obras
de 2014
Secretaria de Desenvolvimento Social,
09 e 12 de maio
Inscrições
Cidadania e Direitos Humanos
de 2014
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Divulgação das listas de classificação preliminar
Prazo para interposição de recursos
Resultado do julgamento dos recursos e divulgação das
listas definitivas de classificação preliminar

Compartilhar:
Imprimir
Tweet
WhatsApp
Mais

28 de maio de
2014
29 e 30 de maio
de 2014
05 de junho de
2014

