
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS, Estado de São Paulo, na forma da Constituição Federal, 
Art. 37, incisos I e II, torna público, por meio das COMISSÕES ORGANIZADORA E FISCALIZADORA DO 
CONCURSO, em datas e horários especificados neste edital, abertura de inscrições para Concurso Público 
n° 01/2017 para os cargos públicos descritos neste edital, para atender a demanda de pessoal de acordo 
com as necessidades de Administração, para preenchimento de vagas já criadas por lei e as que vierem a ser 
criadas durante a validade do Concurso Público n° 01/2017. 
 
I – DA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
1. O presente Concurso Público será realizado sob a supervisão das Comissões Organizadora e 
Fiscalizadora do Concurso, composta por membros do quadro de servidores da Administração Municipal de 
Altinópolis/SP em exercício indicado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito por meio do Decreto nº 042 de 24 de 
março de 2017. 
2. O Concurso Público será executado pela EGP - EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP, doravante 
denominada EGP, a quem compete o cumprimento das cláusulas e condições estipuladas no instrumento de 
Contrato celebrado para este fim com a Prefeitura do Município de Altinópolis sendo responsável, inclusive, 
pelos esclarecimentos necessários e acompanhamento dos recursos administrativos decorrentes do 
Concurso Público.  
3. Compete as Comissões Organizadora e Fiscalizadora do Concurso, supervisionar e fiscalizar todas as 
fases do presente Concurso Público.  
 
II – DO CONCURSO PÚBLICO 
1. O Concurso Público destina-se ao cargo e vagas constantes neste edital, para preenchimento das vagas já 
criadas por lei e as que vierem a ser criadas durante a validade do Concurso Público n° 01/2017, conforme a 
Lei Orgânica de Altinópolis, Lei Federal de Nº 10.741/03, Art. 27, Parágrafo Único, Decreto Federal nº 
5.296/2004, e demais legislações aplicáveis à espécie. 
2. O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado a partir da data da homologação 
do resultado final, podendo, a critério da Prefeitura do Município de Altinópolis, ser prorrogado uma vez, por 
igual período.  
3. Os cargos, vagas, carga horária semanal, requisitos mínimos exigidos, vencimento e a taxa de inscrição 
são os estabelecidos na tabela abaixo:  
 
3.1 Ensino Fundamental Incompleto: 
 

CARGO VAGA CARGA 
HORÁRIA REQUISITOS MINIMOS VENCIMENTO 

BASE MENSAL 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
 

Agente de Apoio 
Operacional I – Cozinha 01 40 horas Ensino Fundamental Incompleto R$ 937,00 R$ 10,50 

 

 
3.2 Ensino Médio Completo ou Técnico: 
 

CARGO VAG
A 

CARGA 
HORÁRIA REQUISITOS MINIMOS VENCIMENTO 

BASE MENSAL  
TAXA DE 
INSCRIÇÃ

O 
Agente Especializado em 
Educação I - Inspeção I 

(Monitor de Creche) 
01 40 horas Ensino Médio Completo R$ 937,00 R$ 10,50 

Agente Especializado em 
Educação I - Inspeção II 01 40 horas Ensino Médio Completo R$ 937,00 R$ 10,50 

Agente Especializado em 
Educação I - Monitoração 

(Dança de Rua) 
01 40 horas Ensino Médio Completo + 

Curso Técnico na área R$ 1.108,45 R$ 10,50 

Agente Especializado em 
Educação I - Monitoração 

(Artesanato) 
01 40 horas Ensino Médio Completo + 

Curso Técnico na área R$ 1.108,45 R$ 10,50 

Agente Especializado em 
Educação I - Monitoração 

(Informática) 
01 40 horas Ensino Médio Completo + 

Curso Técnico na área R$ 1.108,45 R$ 10,50 
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3.3 Ensino Superior Completo: 
 

CARGO VAGA CARGA 
HORÁRIA REQUISITOS MINIMOS VENCIMENTO 

BASE MENSAL  
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
Assistente 

Social I 01 30 horas Ensino Superior Completo e Registro no 
Conselho de Classe R$ 1.969,28 R$ 18,00 

Fisioterapeuta I 01 30 horas Ensino Superior Completo e Registro no 
Conselho de Classe R$ 1.493,68 R$ 18,00 

 
4. Os candidatos poderão ser distribuídos em quaisquer unidades da municipalidade do Município de 
Altinópolis ou unidades a serem abertas ou conveniadas, seja zona urbana ou rural, de acordo com a 
necessidade administrativa.  
5. Os candidatos aprovados serão nomeados de acordo com as vagas criadas ou a serem criadas durante a 
validade do certame.  
 
III – DOS REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO 
1. O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital somente estará apto para assumir o 
cargo, se atender às seguintes exigências, na data da nomeação:  
I. nacionalidade brasileira ou brasileiro nato; 
II. gozo dos direitos políticos;  
III. regularidade com as obrigações militares e eleitorais;  
IV. nível de escolaridade exigido para exercício do cargo;  
V.  idade mínima de 18 (dezoito) anos;  
VI. condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo, de acordo com prévia inspeção 
médica oficial;  
VII. idoneidade moral. 
VIII. Registro no conselho de classe, para os cargos que forem exigidos, com inscrição ativa e sem restrições 
do exercício da atividade profissional pelo conselho. 
IX. Não possuir condenação criminal com transito em julgado, por cometimento de crimes dolosos previstos 
no Código Penal Brasileiro e outras disposições penais correlatadas, regulamentadas na legislação federal 
especifica. 
 2. O candidato que, na data da nomeação, não reunir os requisitos enumerados no item 1 deste Capítulo 
perderá o direito à nomeação. 
 
IV – DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
1. As inscrições serão realizadas, EXCLUSIVAMENTE, via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.consultoriaegp.com.br, no período entre 00hora do dia 12 de abril até às 23 horas e 59 
minutos do dia 20 de abril de 2017, observado o horário oficial de Brasília/DF e os itens estabelecidos nos 
Capítulos II e III, deste edital. 
2. Para as inscrições feitas pela Internet, o candidato deverá acessar o site http://www.consultoriaegp.com.br/ 
e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:  
2.1. Fazer a leitura do edital de abertura de inscrições para conhecer e estar ciente das exigências e regras 
contidas no mesmo;  
2.2. Preencher a Ficha de Inscrição disponibilizada no site acima;  
2.3. Indicar na Ficha de Inscrição o cargo interessado;  
2.4. Imprimir o boleto bancário e pagar a respectiva taxa de inscrição, no valor correspondente a opção 
pleiteada, em qualquer agência do BANCO DO BRASIL ou correspondente bancário a ele vinculado;  
2.4.1. O boleto referente à inscrição via Internet, deverá ser pago até o dia 20 de abril de 2017. 
3. O comprovante de inscrição do candidato será o próprio boleto, devidamente quitado;  
4. O candidato que não recolher o valor da taxa de inscrição, através da quitação do boleto bancário, terá sua 
inscrição cancelada.  
4.1. O descumprimento das instruções para inscrição via Internet implicará na não efetivação da mesma. 
5. Não haverá restituição do valor da taxa de inscrição, em hipótese alguma.  
6. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, 
transferência em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por 
qualquer outra via que não as especificadas neste edital. 
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