
 

1 

 

Prefeitura Municipal de Mairiporã 
Estado de São Paulo 

 
 

PROCESSO SELETIVO 
EDITAL Nº 01/2017 

 

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei 

Complementar nº 356, de 09/04/12, que dispõe o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Mairiporã e suas alterações e 
atualizações, que realizará Processo Seletivo para provimento de vagas dos empregos mencionados neste edital, que integram o quadro 
de servidores municipais, observadas as INSTRUÇÕES ESPECIAIS. 

 

I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A I S  
 
I – DO PROCESSO SELETIVO 
1.1. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social obedecidas às 

normas deste Edital. 
1.2. O Processo Seletivo terá a seguinte validade: 
1.2.1. Para os empregos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Inspetor de Alunos e Nutricionista, 06 (seis) meses, prorrogável uma vez 

por igual período. 
1.2.2. Para os empregos de Farmacêutico, Médico (todas as especialidades) e Professor (todas as áreas), 12 (doze) meses, prorrogável 

uma vez por igual período. 
1.2.3. O regime ao qual estarão vinculados os candidatos habilitados no Processo Seletivo será o Jurídico Administrativo observados a Lei 

Complementar nº 356, de 09/04/12, que dispõe o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Mairiporã e suas alterações e 
atualizações. 
1.3. Os candidatos habilitados serão contratados segundo a necessidade de pessoal e disponibilidade orçamentária da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã, obedecendo à ordem de classificação final, podendo os remanescentes serem aproveitados dentro do prazo de 

validade do Processo Seletivo. 
1.4. A descrição dos empregos está disponível no Anexo I deste edital. 
1.5. Os empregos, os códigos dos empregos, vagas existentes, requisitos mínimos exigidos, remuneração, carga horária semanal e a taxa 

da inscrição, estão estabelecidos na tabela especificada a seguir: 

TABELA DE EMPREGOS I 

Empregos 
Código dos 
Empregos 

Nº Vagas Requisitos Remuneração 
Carga 

horária 
(semanal) 

Taxa de 
Inscrição 

AUXILIAR DE 
DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 
101 

20 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Médio Completo R$ 1.212,97* 30 horas R$ 40,00 

INSPETOR DE ALUNOS 102 
10 + 

Cadastro 
Reserva 

Ensino Médio Completo R$ 1.119,27** 40 horas R$ 40,00 

NUTRICIONISTA 103 4 
Graduação Superior Completo em Nutrição e registro 
profissional no órgão competente 

R$ 1.235,69** 20 horas R$ 50,00 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

104 
10 + 

Cadastro 
Reserva 

Possuir a formação oferecida em nível médio, na 
modalidade normal ou formação de nível superior do 
curso de licenciatura em Pedagogia de graduação plena 
com habilitação em docência na educação infantil ou de 
curso normal superior com habilitação em docência na 
educação infantil em instituições de ensino devidamente 
reconhecidas e registradas no Ministério da Educação - 
MEC ou órgão por ele delegado 

R$ 1.659,26** 25 horas R$ 50,00 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I – 
ENSINO FUNDAMENTAL 

105 
15 + 

Cadastro 
Reserva 

Possuir a formação oferecida em nível médio, na 
modalidade normal ou diploma de nível superior do curso 
de licenciatura em Pedagogia de graduação plena com 
habilitação em docência para as séries iniciais do ensino 
fundamental ou de curso normal superior com habilitação 
em docência para as séries iniciais do ensino 
fundamental em instituições de ensino devidamente 
reconhecidas e registradas no Ministério da Educação - 
MEC ou órgão por ele delegado 

R$ 2.076,08** 30 horas R$ 50,00 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II – 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

106 1 

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em 
Educação Especial – Deficiência Auditiva e/ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização – 
Pós Graduação em deficiência Auditiva – mínimo de 360 
horas 

R$ 2.215,00** 30 horas R$ 50,00 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II – 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
DEFICIÊNCIA MENTAL 

107 1 

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em 
Educação Especial – Deficiência Mental e/ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia com especialização – Pós 
graduação em deficiência Mental – mínimo de 360 horas 

R$ 2.215,00** 30 horas R$ 50,00 

Obs: 
(*) Remuneração = Vencimento base + Abono salarial + Adicional de insalubridade  
(**) Remuneração = Vencimento base + Abono salarial 
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TABELA DE EMPREGOS II 

Empregos 
Código dos 
Empregos 

Nº Vagas Requisitos Remuneração 
Carga 

horária 
(semanal) 

Taxa de 
Inscrição 

FARMACÊUTICO 108 1 
Graduação Superior Completo em Farmácia e registro 
profissional no órgão competente 

R$ 1.925,13 (*) 
20 horas  

(****) 
R$ 50,00 

MÉDICO CLÍNICO 
GERAL 

109 1 
Graduação Superior Completa em Medicina e registro 
profissional no órgão competente 

R$5.599,98(*) (**) 
12 horas 

(****) 
R$ 50,00 

MÉDICO 
ENDOCRINOLOGISTA 

110 1 

Graduação Superior Completa em Medicina, com 
residência comprovada ou Título de Especialista em 
Endocrinologia e registro profissional no órgão 
competente 

R$5.599,98(*) (**) 
12 horas 

(****) 
R$ 50,00 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA 

111 1 

Graduação Superior Completa em Medicina, com 
residência comprovada ou Título de Especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia e registro profissional no 
órgão competente 

R$5.599,98(*) (**) 
12 horas 

(****) 
R$ 50,00 

MÉDICO 
NEUROLOGISTA 

112 1 

Graduação Superior Completa em Medicina, com 
residência comprovada ou Título de Especialista em 
Neurologia e registro profissional no órgão 
competente 

R$5.599,98(*) (**) 
12 horas 

(****) 
R$ 50,00 

MÉDICO PSIQUIATRA 113 1 
Graduação Superior Completa em Medicina, com 
residência comprovada ou Título de Especialista em 
Psiquiatria e registro profissional no órgão competente 

R$5.599,98(*) (**) 
12 horas 

(****) 
R$ 50,00 

MÉDICO PLANTONISTA 
CLÍNICO 

114 1 
Graduação Superior Completa em Medicina e registro 
profissional no órgão competente 

R$ 6.619,98(*) 
(***) 

12 horas 
(****) 

R$ 50,00 

Obs: 
(*) Inclusos: adicional de insalubridade previsto para o cargo, abonos salariais (Lei 2.848/09 e Lei Complementar 365/13) e PGI (Decreto 8.258/17) 
(**) Incluso adicional para médicos ambulatoriais no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora trabalhada referente a jornada de 12 horas semanais, 
conforme previsto no Decreto nº 8.276 de 02 de março de 2017. 
(***) Incluso adicional para médicos de urgência e emergência no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) por hora trabalhada referente a jornada de 12 
horas semanais, conforme previsto no Decreto nº 8.276 de 02 de março de 2017. 
(****) De acordo com a Lei Complementar  nº 402/2017, à interesse da administração o servidor poderá ter jornada de 6, 10, 12, 20, 24, 30, 36 ou 40 horas 
semanais, mediante consentimento do servidor. 
 

II – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições para inscrição especificadas a seguir: 
a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses conforme disposto nos 

termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72; 
b) ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
c) no caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar no gozo dos direitos Políticos e Civis; 
f) possuir até a data da convocação, que antecede a contratação, os documentos comprobatórios dos REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

para o emprego, conforme especificado na tabela do capítulo I e os documentos constantes no capítulo XI, deste Edital; 
g) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo administrativo; 
h) não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 11.343 de 

23/08/2006; 
i) não registrar antecedentes criminais; 
j) ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do emprego; e 
k) não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos do Artigo 40, inciso II, da 

Constituição Federal. 
2.2. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos exigidos no item 2.1, deste capítulo, será 

solicitada por ocasião da convocação, que antecede a contratação. 
2.3. A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato em decorrência de 

sua habilitação no Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.  
 
III – DAS INSCRIÇÕES 
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das normas e condições do Processo Seletivo, tais como se 

acham estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do 
certame, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.2. Objetivando evitar ônus desnecessário o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição, somente após 

tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo Seletivo. 

3.3. O candidato interessado poderá se inscrever em mais de um cargo, verificando, antes de efetuar a sua inscrição, o período e a data 

para realização das provas, conforme estabelecido a seguir e disponível no Capítulo VI, deste edital: 

DATA PREVISTA 
DA PROVA / 

PERÍODO 
EMPREGOS 

07/05/2017 
08h30 / Manhã 

►Auxiliar de Desenvolvimento Infantil ►Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental ►Professor de 
Educação Básica II – Educação Especial Deficiência Auditiva ►Médico (todas as Especialidades) 
►Farmacêutico ►Nutricionista 

07/05/2017 
14h00 / Tarde 

►Inspetor de Alunos ►Professor de Educação Básica I - Educação Infantil ►Professor de Educação Básica II 
– Educação Especial Deficiência Mental 

3.3.1. O candidato poderá optar somente por um emprego em cada período de realização da prova, entretanto, caso seja efetuada mais 

de uma inscrição, dentro do mesmo dia e período, será considerado, para efeito deste Processo Seletivo, aquele em que o candidato 
estiver presente na Prova Objetiva, sendo considerado ausente nas demais opções. 
3.3.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.3.1, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de taxa de inscrição. 
3.4. Ao inscrever-se no Processo Seletivo, é recomendável ao candidato observar atentamente a Escolaridade e os Requisitos Mínimos 

Exigidos, constantes da Tabela, do Capítulo I, deste Edital. 


