Prefeitura Municipal de
CAPELA DO ALTO

Processo Seletivo nº 1/2016
EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES - RESUMIDO

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto torna público a abertura de inscrições para o Processo Seletivo nº 1/2016, de provas e títulos, para a
formação de cadastro de reserva visando a eventual contratação sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT de profissionais para
substituição, por tempo determinado, de servidores municipais que venham a se afastar nos casos previstos em Lei, o qual se processará de
acordo com as instruções constantes neste Edital de Abertura de Inscrições e na legislação suplementar concernente à matéria.
1. As funções, a quantidade de vagas, o vencimento básico, a carga horária de trabalho, os requisitos mínimos e o valor da inscrição são os
seguintes:
Nº
1
2

Atendente
Monitor de Creche

Nº de
VAGAS
Cadastro
de Reserva
Cadastro
de Reserva

PEB III - Geografia

Cadastro
de Reserva

4

PEB III - Inglês

Cadastro
de Reserva

5

PEB III - Língua
Portuguesa

Cadastro
de Reserva

3

(1)

FUNÇÕES

VENCIMENTO
BASE (1)

CARGA
HORÁRIA

R$ 880,00

40 horas
semanais

R$ 11,88
p/ hora

REQUISITOS MÍNIMOS

24, 30, 36,
ou 40
horas
semanais

TAXA de
INSCRIÇÃO

Ensino Fundamental Completo.

R$ 13,72

Ensino Médio Completo.

R$ 15,24

Formação em nível superior de graduação, de
licenciatura plena para as correspondentes
disciplinas e áreas de conhecimento específicas do
currículo, ou formação superior em área
correspondente, complementação nos termos da
legislação vigente.
Formação em nível superior de graduação, de
licenciatura plena para as correspondentes
disciplinas e áreas de conhecimento específicas do
currículo, ou formação superior em área
correspondente, complementação nos termos da
legislação vigente.
Formação em nível superior de graduação, de
licenciatura plena para as correspondentes
disciplinas e áreas de conhecimento específicas do
currículo, ou formação superior em área
correspondente, complementação nos termos da
legislação vigente.

R$ 18,24

R$ 18,24

R$ 18,24

Os servidores municipais têm direito à vale-alimentação no valor de R$ 390,00, na forma da Lei Municipal nº 1.483/2009.

2. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pela internet, no período de 18 de maio a 1º de junho de 2016, através do site
www.publiconsult.com.br.
3. As provas objetivas serão realizadas no município de CAPELA DO ALTO/SP, com data prevista para o dia 19 de junho de 2016 (domingo),
nos seguintes períodos:
PERÍODO

FUNÇÕES

9h00

Atendente.

14h00

Monitor de Creche, PEB III - Geografia, PEB III - Inglês, PEB III - Língua Portuguesa.

4. A confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização das provas ocorrerá através do Edital de Convocação para as Provas
Objetivas a ser disponibilizado nos sites www.publiconsult.com.br, www.capeladoalto.sp.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela do Alto, sendo ainda publicado de forma resumida no Diário de Sorocaba, Diário Comercial Indústria e Serviço e Diário Oficial Eletrônico
do Estado de São Paulo.
5. A íntegra do presente edital estará disponível para consulta nos sites www.publiconsult.com.br, www.capeladoalto.sp.gov.br e no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Capela do Alto.
CAPELA DO ALTO, 18 de maio de 2016.
Marcelo Soares da Silva
Prefeito do Município de Capela do Alto - SP

