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EDITAL RESUMIDO DO PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2013 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ – ESTADO DE SÃO 
PAULO, inscrita no CNPJ sob n° 68.319.748/0001-95, dá ciência aos 
interessados de que se encontram abertas as inscrições para o PROCESSO 
SELETIVO destinado ao provimento de vagas a serem preenchidas por prazo 
determinado, de acordo com o item 2 do Edital e com o surgimento das 
necessidades da PREFEITURA durante o prazo de validade do Processo 
Seletivo – nos termos do art. 37, I e II, da Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município,  suas alterações e demais legislações pertinentes, regidos pelo 
regime jurídico CLT.  

 

 INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1.O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pela DUX 
CONCURSOS - com apoio da Prefeitura do Município de Guatapará – estado 
de São Paulo. 

 1.2.É de responsabilidade do candidato de acompanhar todos os 
atos/publicações do Processo Seletivo no Órgão de Imprensa Oficial do 
município e/ou no endereço eletrônico www.duxconcursos.com.br 
1.3.Os empregos temporários a serem providos para o preenchimento de 
vagas de aulas e classes, salários e exigências a serem submetidos ao 
presente Processo Seletivo são os seguintes: 
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2. DOS CARGOS EM PROCESSO SELETIVO E DOS PRÉ-REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGOS/EMPREGOS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

ESCOLARIDADE 

 

VAGAS 

 

PROVA 

 

SALÁRIO 

Professor de Educação Infantil 
(PEB I – EI) 

25 ou 30 horas 
semanais + HTP 

Habilitação específica para magistério em Educação Infantil ou 
Curso de Pedagogia com habilitação acima. 

04 

 

Prova Escrita e 

Prova de 

Títulos 

R$ 7,26 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + 

vale alimentação 
de R$ 185,00 

Professor Educação Básica I 
24 ou 26 horas 

semanais + HTP 
Habilitação específica para magistério das séries do Ensino 

Fundamental ou Curso de Pedagogia com habilitação acima. 

04 

 

Prova Escrita e 

Prova de 

Títulos 

R$ 7,26 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + 

vale alimentação 
de R$ 185,00 

Professor PEB II – Língua 

Portuguesa 
18 ou 32 horas 

semanais + HTP 
Curso Superior com licenciatura de graduação plena, com 

habilitação específica em Letras. 

CR* 

Prova Escrita e 

Prova de 

Títulos 

R$ 8,37 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + 

vale alimentação 
de R$ 185,00 

 

Professor PEB II – Educação 

Física 
18 ou 32 horas 

semanais + HTP 
Curso Superior com licenciatura de graduação plena, com 

habilitação específica em Educação Física e registro no CREF. 

CR* 

 

Prova Escrita e 

Prova de 

Títulos 

R$ 8,37 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + 

vale alimentação 
de R$ 185,00 

 

Professor PEB II – Matemática 18 ou 32 horas 
semanais + HTP 

Curso Superior com licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica em Matemática. 

CR* 

 

Prova Escrita e 

Prova de 

Títulos 

R$ 8,37 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + 

vale alimentação 
de R$ 185,00 

 

Professor PEB II – História 18 ou 32 horas 
semanais + HTP 

Curso Superior com licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica em História. 

CR* 

 

Prova Escrita e 

Prova de 

Títulos 

R$ 8,37 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + 

vale alimentação 
de R$ 185,00 

 

 

Professor PEB II – Geografia 

 

18 ou 32 horas 
semanais + HTP 

Curso Superior com licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica em Geografia. 

CR* 

 

Prova Escrita e 

Prova de 

Títulos 

R$ 8,37 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + 

vale alimentação 
de R$ 185,00 

 

*Vagas destinadas para formação de Cadastro de Reserva. 
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CARGOS/EMPREGOS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

ESCOLARIDADE 

 

VAGAS 

 

PROVA 

 

SALÁRIO 

 

Professor PEB II – Ciências 

 

18 ou 32 horas 
semanais + HTP 

Curso Superior com licenciatura de 
graduação plena, com habilitação 

específica em Ciências. 

CR* 

 

Prova Escrita 

e Prova de 

Títulos 

R$ 8,37 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + vale 
alimentação de R$ 

185,00 
 

 

Professor PEB II – Artes 

 

18 ou 32 horas 
semanais + HTP 

Curso Superior com licenciatura de 
graduação plena, com habilitação 
específica em educação Artística. 

CR* 

 

Prova Escrita 

e Prova de 

Títulos 

R$ 8,37 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + vale 
alimentação de R$ 

185,00 

Professor PEB II – Inglês 

 
18 ou 32 horas 

semanais + HTP 

Curso Superior com licenciatura de 
graduação plena, com habilitação 

específica em Inglês. 

CR* 

Prova Escrita 

e Prova de 

Títulos 

R$ 8,37 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + vale 
alimentação de R$ 

185,00 
 

Instrutor de Música 18 ou 32 horas 
semanais + HTP 

Ensino Médio Completo com 
Formação em Música em Curso 

Livre, ou Ensino Superior 
Completo em Música. 

CR* 

 

Prova Escrita 

e Prova de 

Títulos 

R$ 7,26 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + vale 
alimentação de R$ 

185,00 
 

Professor de Informática 18 ou 32 horas 
semanais + HTP 

Curso de Pedagogia ou 
Licenciatura Plena com Habilitação 
Específica e Curso de Informática 

com duração mínima der 180 
(cento e oitenta) horas. 

CR* 

 

Prova Escrita 

e Prova de 

Títulos 

R$ 8,37 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + vale 
alimentação de R$ 

185,00 
 

Professor de Educação 

Inclusiva (PEB II – EI) 
18 ou 32 horas 

semanais + HTP 

Curso Superior, Graduação em 
Pedagogia com especialização em 
nível de pós-graduação na área de 

atendimento Deficiência Mental 
(DM), deficiência Visual 9DV) ou 
deficiência Auditiva (DA) com. No 
mínimo 360 (trezentos e sessenta) 

horas. 

CR* 

 

Prova Escrita 

e Prova de 

Títulos 

R$ 8,37 por 
hora/aula + 

gratificação por 
assiduidade + vale 
alimentação de R$ 

185,00 
 

*Vagas destinadas para formação de Cadastro de Reserva. 

2.1. A jornada de trabalho semanal do integrante da Classe Docente compõe-
se de hora aula (HA) e hora de trabalho pedagógico (HTP), esta última 
calculada à razão de 1/3 (um terço) sobre as horas aula efetivamente 
ministradas, consideradas como um inteiro as frações iguais ou superiores a 
0,5 (cinco décimos), desprezando-se os menores. 

2.2. Será concedida gratificação por assiduidade aos docentes contratados, 
que não tiverem faltas durante o mês, ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais). A ausência implica na perda total da gratificação. 
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2.3. Os tipos de provas e quantitativo de questões estão especificados no 
Anexo II do Edital.  

2.4. O sumário das atribuições dos cargos encontra-se no Anexo III do Edital e 
apresenta resumidamente as atividades a serem desenvolvidas pelo servidor.  

2.5. Os programas para as provas são os constantes do Anexo IV do Edital.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar 
desconhecimento, não cabendo recurso sobre eventuais erros cometidos pelo 
candidato no ato da inscrição.  

3.2. A inscrição deverá ser efetuada pela Internet, no endereço eletrônico 
www.duxconcursos.com.br, das 00h do dia 25 de novembro de 2013 às 
23h59min do dia 06 de dezembro de 2013.  

3.3. Para os candidatos que não disponham de acesso a Internet, os mesmos 
poderão utilizar as instalações da Secretaria de Educação, sito a Rua Hermínio 
Félix Bonfim, 180, centro em Guatapará-SP, no horário das 08h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min, somente nos dias úteis. 

3.4. O valor da taxa de inscrição é de R$ 23,00 (vinte e três reais) para todos 
os cargos, cujo pagamento deverá ser efetuado até a data do vencimento do 
boleto em qualquer agência bancária, durante o horário regular de atendimento 
bancário ou casa lotérica mediante a apresentação do boleto bancário. 

Guatapará, 25 de novembro de 2013. 

 

 

______________________________ 
Samir Redondo Souto 

Prefeito do Município de Guatapará 

http://www.duxconcursos.com.br/

