Prefeitura Municipal de Dumont
Estado de São Paulo
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (RESUMIDO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT, Estado de São Paulo, por determinação do Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, faz saber que será realizado em local e horário informado neste Edital,
PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS para contratação de pessoal em
caráter temporário, para suprir necessidades da Prefeitura em decorrência de programas e convênios
especiais, serviços emergenciais, aposentadorias, falecimentos, exonerações, demissões, desistências,
afastamento e licença de concessão obrigatória, bem como para suprir horas-aulas ou vagas, sempre
em decorrência de afastamento ou licença de qualquer natureza, que não puderem ser assumidas, em
caráter definitivo ou de substituição, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo os
empregos regidos pelo Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT
O Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade da empresa VISÃO CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA., observadas as normas deste Edital e demais normas legais pertinentes, e destinase ao provimento dos empregos vagos existentes nesta data e daqueles que vierem a ocorrer dentro do
prazo de validade deste Processo Seletivo.
O Processo Seletivo constará de Provas Objetivas e de Provas de Títulos de acordo com o estabelecido
neste Edital de Abertura, sendo o Conteúdo Programático das Provas Objetivas o informado no Anexo I
deste Edital. As atribuições dos empregos públicos a serem providos no Processo Seletivo estão
descritas no Anexo II deste Edital.
Os empregos, número de vagas, remuneração, escolaridade/habilitação e valor da inscrição são os
estabelecidos no quadro da clausula 1.1.

1. DOS EMPREGOS

1.1. Os empregos públicos a serem providos pela seleção pública ora aberta são os seguintes:
Cód.
01
02
03
04
05

Denominação
PEB II - Artes
PEB II – Ciências
PEB II - Educação Física
PEB II - Geografia
PEB II - História

06

PEB II – Inglês

07

PEB II – Língua Portuguesa

08

PEB II - Matemática

09

Professor de Ensino Infantil

10

Professor de Educação Básica I

11

Educador de Creche

Carga Horária (*)
Aulas Remanescentes
Aulas Remanescentes
Aulas Remanescentes
Aulas Remanescentes
Aulas Remanescentes
Aulas Remanescentes
Aulas Remanescentes
Aulas Remanescentes
20 horas mensais / 100
h/mensal
30 horas mensais / 150
h/mensal
30 horas mensais / 150
h/mensal

Sal. Base
(**)
14,16 por
hora/aula
14,16 por
hora/aula
14,16 por
hora/aula
14,16 por
hora/aula
14,16 por
hora/aula
14,16 por
hora/aula
14,16 por
hora/aula
14,16 por
hora/aula
R$ 976,10
R$ 1.362,10
R$ 976,10

Escolaridade/Habilitação
Licenciatura
Plena
em
Educação Artística.
Licenciatura
Plena
em
Ciências
Licenciatura Plena em Ed.
Física e insc. no CREF/SP.
Licenciatura
Plena
em
Geografia.
Licenciatura
Plena
em
História.
Licenciatura Plena em Letras
com hab. em Língua Inglesa.
Licenciatura Plena em Língua
Portuguesa.
Licenciatura
Plena
em
Matemática.
Magistério em nível médio
com hab. em ensino infantil.
Magistério em nível médio e
Lic. Plena em Pedagogia.
Magistério em nível médio ou
superior, ou Lic. Plena em
Pedagogia c/ hab. específica.

Valor
Inscrição
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00

(*) Já consideradas as horas referentes ao HTPC e HTPL.
(**) Salário Base referência Classe 3, Nível III, Inicial (25 horas semanais), conforme Anexo VI, da Lei Municipal Complementar nº 88, de 01
de fevereiro de 2008. A remuneração total do emprego acontece por hora/aula.

1.2. Os empregos públicos de que trata este Processo Seletivo são regidos pelo Regime da
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.
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2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá ler e conhecer os termos deste Edital e certificarse de que preenche todos os requisitos exigidos para o ingresso no cargo.
2.2. As inscrições serão realizadas de 09 a 22 de setembro de 2014, exclusivamente pela internet, no
endereço eletrônico www.visaoassessoria.com.
2.3. Após se inscrever no Processo Seletivo, o candidato deverá imprimir o boleto bancário que será
gerado automaticamente após a realização de sua inscrição e efetuar o pagamento em qualquer agência
bancária, de preferência do Banco do Brasil SA.
2.4. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado em qualquer agência bancária, de
preferência do Banco do Brasil S/A, e respeitará o expediente bancário, sendo de exclusiva
responsabilidade do candidato efetuar sua inscrição em tempo hábil para pagamento.
2.5. Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá efetuar sua inscrição no prédio onde
funciona o Acessa São Paulo, sito à Rua José Bruno Decare, nº 48, centro, telefone (16)3944-2316,
Dumont/SP, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13 às 16h, observando-se que não será
possível realizar inscrições neste local nos finais de semana, feriados e ponto facultativo.
2.6. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e expressa aceitação das normas e condições
estabelecidas no Edital de Abertura e nas instruções específicas contidas nos comunicados ou em
outros editais pertencentes ao presente Processo Seletivo que porventura venham a ser publicados, em
relação aos quais não se poderá alegar desconhecimento de qualquer natureza.
3. DAS PROVAS OBJETIVAS
3.1. As provas objetivas estão previstas para acontecer às 08h30min do dia 28 de Setembro de 2014,
na Escola Municipal “Prof. Arlinda Rosa Negri”, localizada na Av. 21 de Março nº 2651, Centro,
Dumont/SP.
3.2. O candidato deve observar o Edital de Deferimento de Inscrições e Convocação para Provas a ser
publicado em jornal de circulação local e no site mantido pela Empresa Visão Consultoria e Assessoria
Ltda. (www.visaoassessoria.com).
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. O edital completo, constando todas as condições e requisitos de participação, bem como todas as
informações referentes ao Processo Seletivo, está afixado em local de costume, na sede da Prefeitura
Municipal de Dumont/SP, bem como publicado na internet, no site da empresa Visão Consultoria e
Assessorial Ltda. (www.visaoassessoria.com), ficando à disposição dos candidatos para ciência.
Prefeitura Municipal de Dumont/SP, em 08 de setembro de 2014.

ADELINO DA SILVA CARNEIRO
Prefeito Municipal
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