PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO EDITAL Nº 02/2018 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Prefeito do Município de Guzolândia, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura
de inscrições e estabelece normas para a realização de PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO de provas e títulos para a seleção de Professores e Monitores
de Transporte Escolar para formação de Cadastro de Reserva e preenchimento da
vaga temporária e eventuais substituições em caso de afastamentos por licenças
maternidade, licenças para tratamento da saúde, licenças prêmio e outras situações
afins, através de contratação temporária por tempo determinado de acordo com as
necessidades do Município, com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da CF
e legislação municipal pertinente, conforme segue:
INSCRIÇÕES: A inscrição será individual, realizada por meio de formulário
disponível no endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br, das 9 horas do
dia 5 de novembro de 2018 até às 24 horas do dia 18 de novembro de 2018. O
pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 19 de novembro de
2018, na rede bancária, banco postal, casas lotéricas, estabelecimentos
comerciais correspondentes bancários e internet banking.
PROVAS: As Provas serão realizadas no dia 09 de dezembro de 2018, a partir
das 9h00, em local a ser divulgado após a homologação das inscrições
FUNÇÕES:
Função

Requisitos

Vagas

Remuneração
R$

Carga
Horária
Semanal

Valor da
Taxa de
Inscrição

Monitor de
Transporte Escolar

Ensino Médio Completo

08

954,00

40 Horas

R$ 40,00

Professor de
Educação Básica –
PEB I – Atuação de
Educação Infantil e
Ensino
Fundamental

Licenciatura de
Graduação Plena em
Pedagogia ou curso
normal, em nível médio
ou superior. Para atuar
na educação infantil
devera contar com
habilitação especifica.

01

12,28 a Hora
Aula

30 Horas

R$ 60,00

O Edital na integra será publicado no Quadro de aviso da Prefeitura do Município
de Guzolandia, e nos endereços eletrônicos www.setaconcurso.com.br e
www.guzolandia.sp.gov.br
Guzolandia - SP, 31 de outubro de 2018.

Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal

