PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DE
INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de Dumont, através do Prefeito Municipal, no uso de
suas atribuições que são conferidas pela legislação em vigor e nos termos da
cláusula XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, item 11.1 do Edital de Abertura do
PROCESSO SELETIVO nº 001/2017, torna público o presente EDITAL DE
RETIFICAÇÃO Nº 01, retificando os itens descritos abaixo:
PREÂMBULO: Fica alterado o preâmbulo do Edital de Abertura do
PROCESSO SELETIVO nº 001/2017, passando a vigorar a seguinte redação:
“A Prefeitura Municipal de Dumont, através do Prefeito Municipal,
no uso de suas atribuições que são conferidas pela legislação em
vigor, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado
de provas objetivas que terá validade de 01 (um) ano, podendo ser
prorrogado por igual período. As contratações por prazo
determinado para atender necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do art. 37, IX da Constituição da
República e dos artigos 14 e seguintes da Lei Complementar
municipal nº 93/2009, de 16 de abril de 2009.
(...)”
I – DAS FUNÇÕES: Ficam alterados os itens 1.1, 1.2 e 1.3 da cláusula I – DAS
FUNÇÕES do Edital de Abertura do PROCESSO SELETIVO nº 001/2017,
passando a vigorar a seguinte redação:
“1.1 O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação por
prazo determinado para atendimento de necessidade temporária de
excepcional interesse público, consistindo em seleção e
classificação de candidatos com habilitação específica para o
exercício da docência na Educação Básica, em seus distintos
segmentos, na rede municipal de ensino, de acordo com a tabela de
funções descrita no item 1.3 deste edital.
“1.2 Os candidatos classificados neste processo, observada a
necessidade de contratação e a ordem de classificação, ficarão
sujeitos às normas locais específicas de atribuição de classes e
aulas em sessão inicial e nas realizadas no decorrer do ano letivo,
para as quais ficam convocados a participar, conforme editais
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específicos, divulgados no mural da Prefeitura Municipal de Dumont
e no site www.dumont.sp.gov.br.
“1.3 As funções, salários e escolaridades estão estabelecidos na
tabela que segue:
FUNÇÃO*

CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO-BASE
(R$)

ESCOLARIDADE E
EXIGÊNCIAS

Educador de
Creche

Conforme
necessidade

1.724,10 p/ 30
h/semanais / 150
h/mensais

Magistério em nível médio
ou superior, ou habilitação
plena em Pedagogia - com
habilitação
específica
para a docência na
Educação Infantil

PEB II - Artes

Conforme
necessidade

14,16 p/ hora

Licenciatura Plena em Arte
ou Educação Artística

PEB II - Ciências

Conforme
necessidade

14,16 p/ hora

Licenciatura
Ciências

PEB II –
Educação Física

Conforme
necessidade

14,16 p/ hora

Licenciatura Plena em
Educação
Física
e
inscrição no CREF/SP

PEB II –
Geografia

Conforme
necessidade

14,16 p/ hora

Licenciatura
Geografia

Plena

em

PEB II – História

Conforme
necessidade

14,16 p/ hora

Licenciatura
História

Plena

em

PEB II – Inglês

Conforme
necessidade

14,16 p/ hora

Licenciatura Plena em
Letras, com habilitação em
Inglês

PEB II – Língua
Portuguesa

Conforme
necessidade

14,16 p/ hora

Licenciatura Plena em
Letras, com habilitação em
Língua Portuguesa

PEB II –
Matemática

Conforme
necessidade

14,16 p/ hora

Licenciatura
Matemática

Prof. Educação
Básica I – PEB I

Conforme
necessidade

Prof. Educação
Infantil

Conforme
necessidade

Plena

Plena

em

em

1.724,10 p/ 30
h/semanais / 150
h/mensais

Magistério em nível médio
ou superior, ou habilitação
plena em Pedagogia - com
habilitação
específica
para a docência nos
anos
iniciais
Ens.
Fundamental

1.149,40 p/ 20
h/semanais / 100

Magistério em nível médio
ou superior, ou habilitação
plena em Pedagogia - com
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h/mensais

habilitação
específica
para a docência na
Educação Infantil

Legenda: * Inscrições para candidatos com deficiência observar o item III deste edital.”

II – DAS INSCRIÇÕES: Fica alterado o item 2.3 da cláusula II – DAS
INSCRIÇÕES do Edital de Abertura do PROCESSO SELETIVO nº 001/2017,
passando a vigorar a seguinte redação:
“2.3 Para se inscrever, o candidato deverá ler atentamente o edital,
especialmente os requisitos de escolaridade e exigências para a
contratação, ficando ciente que na data da contratação deverá
entregar uma fotografia 3x4, além da comprovação de:
(...) – subitens a) até j) permanecem inalterados”
X – DA CONTRATAÇÃO: Fica alterado o item 10.1 da cláusula X – DA
CONTRATAÇÃO do Edital de Abertura do PROCESSO SELETIVO nº
001/2017, passando a vigorar a seguinte redação:
“10.1 Após a homologação do resultado final do Processo Seletivo, a
Prefeitura Municipal de Dumont responsabilizar-se-á pela divulgação
da convocação dos candidatos para a(s) sessão(ões) de atribuição
de classes e aulas, tanto no processo inicial como no decorrer do
ano letivo, bem como a forma de comprovação de requisitos aos que
venham a ser contratados.”
ANEXO III - CRONOGRAMA:
Publicação do Edital

20/01/2017

Período de Inscrições

24/01/2017
31/01/2017

a

Término do Prazo do Período de Inscrição e 31/01/2017
disponibilização do boleto
Data limite para pagamento das inscrições
Divulgação
Inscritos

da

Relação

de

01/02/2017

Candidatos 07/02/2017

Prazo de Recursos face à Relação de 08,
09
Candidatos Inscritos
10/02/2017
Divulgação da Retificação da Relação dos 14/02/2017
Candidatos Inscritos (se houver) e Indicação
do local e Horário da realização das Provas
Objetivas
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Realização das Provas Objetivas

19/02/2017

Divulgação do caderno de questões das 19/02/2017
Provas Objetivas
Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas

19/02/2017

Prazo de Recurso face ao Gabarito das 20,
21
Provas Objetivas
22/02/2017

e

Divulgação do Julgamento do Recurso e 05/03/2017
Retificação do Gabarito (se houver)
Classificação final

05/03/2017

Recurso face à Classificação final

06,
07
08/03/2017

e

Publicação da Retificação e/ou Homologação 11/03/2017
do Resultado Final e Publicação da
Homologação do Processo Seletivo.
* As datas acima poderão sofrer alterações com prévia divulgação.
** Todas as divulgações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão
realizadas nos sites www.bigadvice.com.br e www.dumont.sp.gov.br e no mural
da Prefeitura Municipal de Dumont. As publicações serão realizadas no jornal Tribuna
do Ribeirão, no mural da Prefeitura Municipal de Dumont e também nos sites
www.bigadvice.com.br e www.dumont.sp.gov.br

As demais disposições do Edital de Abertura do PROCESSO SELETIVO nº
001/2017 ficam ratificadas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Dumont/SP, 25 de janeiro de 2017.

Alan Francisco Ferracini
Prefeito Municipal
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