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EDITAL DE ABERTURA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2017 

  
A Prefeitura Municipal de Mesópolis, Estado de São Paulo, torna público que realizará, na forma prevista no 

artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E 
TÍTULOS para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime Estatutário – Lei 
Complementar nº 007 de 01/09/2014. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do 
presente instrumento elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e 
pertinentes. 

 
CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP – Concursos,
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., exceto o curso introdutório de formação inicial e
continuada. 
 

1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este concurso público divulgadas, até sua homologação, no site www.consesp.com.br,
na Prefeitura e no Jornal Folha Regional de Jales. A partir da homologação as publicações serão feitas
exclusivamente pela Prefeitura em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios. 
 

1.3 - Os cargos, as vagas (total de vagas ofertadas, vagas de Ampla Concorrência (AC) e vagas reservadas para
Pessoas com Deficiência (PcD)), a carga horária semanal, o vencimento mensal, os requisitos e a escolaridade
exigidos são os estabelecidos na tabela abaixo:  

 

Cargos 
Vagas Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimentos 
R$ Nível de Escolaridade e Requisitos 

Total AC PcD 

Cirurgião Dentista 01 01 - 20 1.868,37 
Curso superior completo em 

Odontologia e competente registro no 
conselho de classe. 

Enfermeiro 01 01 - 40 2.747,63 
Curso superior completo em 

Enfermagem e competente registro no 
conselho de classe. 

Engenheiro Civil 01 01 - 20 2.060,71 
Curso superior completo em 

Engenharia Civil e competente registro 
no conselho de classe. 

Farmacêutico 01 01 - 20 2.610,24 
Curso superior completo em Farmácia 
e competente registro no conselho de 

classe. 

Fisioterapeuta 02 02 - 20 2.060,71 
Curso superior completo em 

Fisioterapia e competente registro no 
conselho de classe. 

Médico Veterinário 01 01 - 20 1.868,37 
Curso superior completo em Medicina 
Veterinária e competente registro no 

conselho de classe. 

PEB I 03 03 - 32 
11,49 por 
hora/aula 

Curso Normal Superior, com habilitação 
em Magistério das séries iniciais do 

Ensino Fundamental e Educação Infantil; 
ou, Licenciatura em Pedagogia com 
habilitação em Magistério das séries 

iniciais do Ensino Fundamental e 
Educação Infantil; ou, Licenciatura em 

Pedagogia e habilitação de 2º grau para 
o magistério, ou equivalente, com 
formação para as séries iniciais do 

Ensino Fundamental e Educação Infantil; 
ou habilitação adquirida através de 
Programa Especial de Formação 

Pedagógica Superior, qualquer que seja 
a nomenclatura do curso, com 

habilitação em Magistério das séries 
iniciais do Ensino Fundamental e 

Educação Infantil. 
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PEB II – Educação Artística 01 01 - 18 
11,49 por 
hora/aula 

Curso superior completo de 
Licenciatura Plena em Educação 

Artística, oficialmente reconhecido, em 
instituições oficiais ou não oficiais e 

devidamente credenciadas. 

PEB II – Educação Física 01 01 - 18 
11,49 por 
hora/aula 

Curso Superior Completo de 
Licenciatura Plena em Educação 

Física, oficialmente reconhecido, em 
instituições oficiais ou não oficiais e 

devidamente credenciadas e Registro 
no Conselho de Classe - CREF. 

Assistente de Administração 02 02 - 40 1.318,84 Ensino médio Completo. 

Técnico Agrícola 01 01 - 40 1.511,19 

Ensino médio, com formação técnica 
em agricultura e/ou agropecuária e 
competente registro no conselho de 

classe. 

Técnico de Enfermagem 01 01 - 40 1.318,84 
Ensino médio completo, com formação 

específica e competente registro no 
órgão de classe. 

Agente Comunitário de 
Saúde 

05 05 - 40 1.087,20 

I. residir no Município em que atuar 
desde a data da publicação do edital 

do concurso público; 
II. haver concluído, com 

aproveitamento, curso introdutório de 
formação inicial e continuada; 
III. haver concluído o ensino 

fundamental. 

Agente de Endemias 02 02 - 40 1.087,20 

I. haver concluído, com 
aproveitamento, curso introdutório de 

formação inicial e continuada; 
II. haver concluído o ensino 

fundamental. 
Merendeira 03 03 - 40 1.108,94 Ensino Fundamental Completo. 
Monitor Educacional 08 08 - 40 1.044,98 Ensino Fundamental Completo. 

Motorista 07 07 - 40 1.511,19 

Ensino Fundamental Completo, CNH 
categoria “D”, com especialização para 

transporte coletivo, escolar e 
emergência. 

Recepcionista 02 02 - 40 1.087,20 Ensino Fundamental Completo. 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 02 - 40 984,71 
Ensino Fundamental Incompleto – 

alfabetizado. 

Braçal 04 04 - 40 1.065,88 
Ensino Fundamental Incompleto – 

alfabetizado. 
 
1.4 - Os vencimentos constantes na tabela anterior estão atualizados até a data de publicação deste Edital. 

 
1.5 - As atribuições dos cargos são as constantes do anexo I do presente Edital. 
 

CAPÍTULO 2 - DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do Concurso
Público estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

2.1.1- O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer erro e
omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para posse, especificados neste Edital. 
 

2.1.2- Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento do cargo e entregar em data a ser
fixada em publicação oficial, quando da posse, a comprovação de: 

I. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal; 
II. ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos; 

III. estar quite com as obrigações eleitorais; 
IV. estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino); 
V. gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por avaliação

médica oficial realizada por profissionais designados pela Prefeitura; 
VI. não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
VII. não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de

processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público); 
VIII. não ocupar emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da

Constituição Federal; 


