MUNICÍPIO
DE MENDONÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONÇA
CONCURSO PÚBLICO 03/2014
EXTRATO DO EDITAL
O Prefeito do Município de Mendonça, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, torna pública a abertura das inscrições do Concurso Público n° 03/2014 para provimento dos
seguintes cargos:
DESCRIÇÃO

VAGAS

VENCI
MENTO

REF.

C. H.
SEMANAL

PEB (Professor de
Educação Básica I)

1

R$ 10,29
Horas/Aula

-

-

Professor de Arte

1

R$ 10,29
Horas/Aula

-

-

Auxiliar de Docência

1

R$ 1.223,50

-

40 horas
semanais

Inspetor de Alunos

1

R$ 1.030,31

-

40 horas
semanais

REQUISITOS
Nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena,
em universidades e institutos
superiores de educação, admitida,
como formação mínima para o
exercício
do
magistério
na
educação infantil e nos 5 (cinco)
primeiros
anos
do
ensino
fundamental, a oferecida em nível
médio na modalidade normal, nos
termos do artigo 62 da LDB.
Curso superior, licenciatura de
graduação plena, com habilitação
específica em área própria ou
formação
superior
em
área
correspondente e complementação
nos termos da legislação vigente;
admitida, como formação mínima
para o exercício do magistério na
educação infantil e nos 5 (cinco)
primeiros
anos
do
ensino
fundamental, a oferecida em nível
médio na modalidade normal, nos
termos do artigo 62 da LDB.
Nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena,
em universidades e institutos
superiores de educação, admitida,
como formação mínima para o
exercício
do
magistério
na
educação infantil e nos 5 (cinco)
primeiros
anos
do
ensino
fundamental, a oferecida em nível
médio na modalidade normal, nos
termos do artigo 62 da LDB.
Ensino
Médio
Completo.
Atribuições de embarque até seu
desembarque na escola, assim
como acompanhar os alunos desde
o embarque no final do expediente
escolar, até o desembarque nos
pontos
próprios;
assistir
e
acompanhar a organização das
atividades do turno a que pertence
e dela participar; atuar junto aos
alunos na manutenção de um
ambiente
social
favorável
à
realização
das
atividades
desenvolvidas
pela
unidade
escolar.

TAXA DE
INSCRIÇÃO

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 40,00

Rua Santos Dumont nº 682 – MENDONÇA – SP – CEP 15.220-000- email: dptopessoal@mendonca.sp.gov.br
CNPJ 46.935.110/0001-46 - Fone/Fax (0xx17) 3248-9000

MUNICÍPIO
DE MENDONÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
O candidato deverá retirar a Guia de Inscrição na Prefeitura Municipal de Mendonça, sito a Rua Santos
Dumont, nº 682, Centro, CEP: 15.220-000, no município de Mendonça, e efetuar o pagamento na rede
bancária, de posse do comprovante de pagamento e seus documentos pessoais, efetuar a efetivação da
inscrição, no Fundo de Assistência Social, localizado ao lado da Prefeitura.
Período para Inscrição: Serão realizadas das 8h às 11h e das 13:30h às 17h do dia 09 ao dia 19 de dezembro
de 2014, sendo que no ultimo dia, a guia de inscrição será emitida até as 14h30 (horário bancário de
Mendonça).
O Edital completo será publicado por afixação no mural do Paço Municipal, bem como no seguinte endereço
eletrônico: www.personacapacitacao.com.br.

Mendonça, 05 de dezembro de 2014.

Cyozi Aizawa
Prefeito
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