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CONCURSO PÚBLICO N° 002/2017 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI) 

 

A Prefeitura Municipal de Sertãozinho TORNA PÚBLICO a abertura de Concurso Público, regido pelas Instruções Especiais, parte integrante 

deste Edital, para provimento, mediante nomeação para os cargos de códigos de 004 à 018 e 020 à 034 e mediante regimento especial de 

trabalho para os cargos de códigos de 001 a 003 e 019, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade 

 Fundação VUNESP. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. A organização, a aplicação e a avaliação das provas deste Concurso Público ficarão a cargo da Fundação para o Vestibular da 

 Fundação VUNESP, obedecidas as normas deste Edital. 

1.2. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas existentes, constantes no Capítulo II  DOS CARGOS, bem como das que 

vierem a existir dentro do prazo de validade deste Concurso, obedecida a ordem classificatória, observada a disponibilidade financeira e 

conveniência do órgão. 

1.3. Os requisitos estabelecidos no item 2.1., Capítulo II  DOS CARGOS, deste Edital, deverão estar atendidos e comprovados na data da 

nomeação/contratação, sob pena de eliminação do candidato do Concurso Público. 

1.4. Será assegurado aos candidatos com deficiência o direito de inscrição no presente Concurso Público, obedecido ao percentual previsto 

no Decreto nº 3.298/99 e na Lei Complementar Municipal nº 199, de 30 de outubro de 2007. 

1.5. O candidato aprovado e nomeado, pelo regime estatutário, deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Prefeitura 

Municipal de Sertãozinho, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e/ou feriados. 

Sendo: Regime estatutário  LC n.º 320/2016 

Regime especial de trabalho  LC n.º 208/2008  EC n.º 51/2006 

 
II – DOS CARGOS 
 
2.1. Os cargos, total de vagas, vagas para pessoas com deficiência, jornada semanal de trabalho, vencimentos (R$) e requisitos exigidos são 
os estabelecidos na tabela que segue: 
 

CARGOS CÓD. VAGAS DEF 

 

SALÁRIOS (R$) JORNADA REQUISITOS/OBSERVAÇAO 

 

 

Agente Comunitário de 

Saúde – Cohab III 

001 1 - 1.311,93 

40hs/sem 

 
 
 
 
 
 
Ensino fundamental completo e residir na área de 
abrangência para a qual fizer a inscrição no 
concurso público. 
 
Regime Especial de Trabalho 

 

Agente Comunitário de 

Saúde – Cohab VIII 

 

002 1 - 1.311,93 

 

Agente Comunitário de 

Saúde -  Jardim 

Alvorada 

 

003 1 - 1.311,93 

 

Monitor de Cultura e 

Turismo 

 

004 1 - 1.460,24 40hs/sem Ensino fundamental completo                                     

Motorista 005 2 - 1.923,03 40hs/sem Ensino fundamental completo e carteira nacional de 
habilitação categorias D ou E.   
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Agente de Organização 

Escolar 

006 1 - 2.267,97 40hs/sem 

 
Requisitos de admissão: ensino médio completo e 
conhecimentos intermediário de informática como 
usuário. 

Agente de Saneamento 007 1 - 2.366,35 40hs/sem 
 
Ensino médio completo                                               

 

Agente de Vigilância em 

Saúde 

008 1 - 1.653,96 40hs/sem 

Ensino médio completo, conhecimentos básicos de 
informática como usuário e carteira nacional de 
habilitação categorias A/B  automóvel e 
motocicleta. 

Almoxarife 009 1 - 2.032,51 40hs/sem 

 
Ensino médio completo e conhecimentos básicos 
de informática como usuário. 
 

Escriturário 010 11 1 2.032,51 36hs/sem 

 
Ensino médio completo e conhecimentos básicos 
de informática como usuário.    
                     

 

Professor de Educação  

Básica I 

011 1 - 
18,85 

p.h.a 
- 

Curso superior de licenciatura plena em pedagogia, 
normal em nível superior, com habilitação para o 
magistério na educação infantil, nas séries iniciais 
do ensino fundamental e na educação especial. 

 

Técnico em 

Enfermagem 

012 2 - 2.267,97 36hs/sem 

Ensino médio completo, curso técnico em  
enfermagem e inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem.   

Técnico em Farmácia  013 1 - 2.267,97 36hs/sem 

Ensino  médio completo, curso técnico em farmácia 
ou bioquímica, inscrição  no  Conselho  Regional  
de  Farmácia e conhecimentos básicos de 
informática como 
usuário.    

 

Visitador Sanitário 

 

014 1 - 2.366,35 36hs/sem 

 
Ensino médio completo                                               

Analista de Orçamento e 

Planejamento 
015 1 - 5.500,49 36hs/sem 

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, 
Administração,  Economia, Direito, Gestão Pública 
ou afins, com registro no respectivo órgão de 
classe e conhecimentos na área. 

Bibliotecário 016 1 - 2.935,94 40hs/sem 
Curso superior em biblioteconomia e inscrição no 
conselho regional de biblioteconomia. 

Contador 017 1 - 3.683,94 36hs/sem 
Curso superior completo em ciências contábeis e 
inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. 

Documentalista 018 1 - 3.671,00 40hs/sem 

Curso superior completo em biblioteconomia, 
arquivologia ou ciência da informação e inscrição 
no Conselho Regional dos Despachantes 
Documentalistas. 

Enfermeiro PACS  

(40 horas) 
019 1 - 3.990,89 40hs/sem 

Requisitos de admissão: curso superior completo 
em enfermagem e inscrição no Conselho Regional 
de Enfermagem. 
Regime Especial de Trabalho. 

Engenheiro Civil 020 1 - 8.804,43 36hs/sem 
Curso superior em engenharia civil e inscrição no 
CREA  Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia. 

Fiscal de Obras e 

Posturas Municipais 
021 1 - 2.637,08 36hs/sem 

Curso superior completo em áreas correlatas 
(Engenharia, Arquitetura ou  afins),  conhecimentos 
básicos  de  informática  como  usuário  e  carteira 
nacional de habilitação categoria A/B - automóvel e 
motocicleta. Devido registro no órgão de classe 

 

Fiscal Tributário 

 

022 1 - 2.935,94 36hs/sem 

Curso superior completo, conhecimentos básicos 
de informática como usuário e carteira nacional de 
habilitação categoria A/B  automóvel e 
motocicleta. 
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Fiscal de Meio Ambiente 023 3 - 2.935,94 36hs/sem 

Curso Superior Completo em Biologia, Agronomia, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, 
conhecimentos básicos de informática como 
usuário e carteira nacional de habilitação categoria 
A/B  automóvel e motocicleta. 

Professor de Educação 

Básica II - Arte 
024 1 - 

21,93 

p.h.a 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos de admissão: curso superior de 
licenciatura plena ou plenificada na respectiva área 
de atuação 

Professor de Educação 

Básica II – Ciências  
025 1 - 

21,93 

p.h.a 
- 

Professor de Educação 

Básica II – Educação 

Física 

 

026 
1 - 

21,93 

p.h.a 
- 

Professor de Educação 

Básica II – Geografia 
027 1 - 

21,93 

p.h.a 
- 

Professor de Educação 

Básica II – História 
028 1 - 

21,93 

p.h.a 
- 

Professor de Educação 

Básica II – Inglês 
029 1 - 

21,93 

p.h.a 
- 

Professor de Educação 

Básica II – Matemática 
030 1 - 

21,93 

p.h.a 
- 

Professor de Educação 

Básica II – Português 
031 1 - 

21,93 

p.h.a 
- 

Psicólogo 032 4 - 3.671,00 20hs/sem 
Requisitos de admissão: curso superior completo 
em psicologia e inscrição no Conselho 
Regional de Psicologia. 

Psicopedagogo 033 1 - 3.671,00 40hs/sem 
Requisitos de admissão: curso superior em 
pedagogia ou psicologia com especialização em 
psicopedagogia. 

Supervisor de Ensino 034 1 - 5.500,49 40hs/sem 

Curso superior completo em pedagogia de 
licenciatura plena ou pós na área de educação nos 
termos do art. 64 da Lei 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 

 

2.2. Os salários dos cargos têm como base a Lei Municipal nº 6.196/2016 e 6.321/2017 (mês referência 11/2017) e alterações posteriores. 

2.3. As atribuições a serem exercidas pelo candidato nomeado encontram-se no Anexo I deste Edital. 

 

III– DAS INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, assim como às condições previstas em Lei, sobre os quais não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 

3.2. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se de modo a recolher o valor da taxa de inscrição somente após 

tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido. 

3.3. No caso de inscrição para mais de um cargo e desde que a respectiva prova objetiva seja realizada em data e horário concomitante, o 

candidato será considerado ausente naquela prova em que não comparecer, sendo eliminado deste Concurso Público nesse respectivo 

cargo. 

3.4. Para se inscrever, o candidato deverá atender as condições para preenchimento do cargo e comprovar, na data da 

nomeação/contratação: 

3.4.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou  gozar  das  prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais 

disposições de lei, no caso de estrangeiro, ou cidadão português a quem tenha sido deferida a igualdade nas condições previstas pelo 

Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972; e 

3.4.2. atender as condições para preenchimento do cargo conforme disposto neste Edital. 

3.4.3. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

3.4.4. estar quite com as obrigações eleitorais; 

3.4.5. estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino); 

3.4.6. estar com o CPF regularizado; 

3.4.7. possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo; 


