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EDITAL NÚMERO 001/2017 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO no uso de suas atribuições legais torna 
público a abertura de inscrições para o Processo Seletivo com intuito de preencher as vagas disponíveis, conforme 
disposição legal, regido pela Consolidação das leis do Trabalho (CLT), com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, 
da Constituição Federal tendo em vista as disposições contidas na Lei Orgânica do Município, Leis Municipais e 
demais legislações pertinentes, de acordo com as seguintes disposições deste Edital. 
 

 
 
1.1 - O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital sob responsabilidade da empresa Dédalus 
Concursos. 
1.2 - A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio de realização de provas 
objetivas de caráter classificatório, e provas de títulos de caráter classificatório, sendo que as provas irão relacionar 
conhecimentos básicos e específicos exigidos para o provimento de cada função e a sua singularidade. 

 

 
2.1 - O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para preenchimento de vagas do quadro de 
pessoal da Prefeitura de Itápolis, ainda das que surgirem no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo de 
provas que será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de homologação do 
certame ou forem, eventualmente, criadas por lei, durante o período de validade deste Processo Seletivo. 
2.2 - Os empregos, quantidade de vagas reservadas para ampla concorrência, vagas reservadas à pessoa portadora de 
deficiência, vencimentos, regime de contratação, pré-requisitos e jornada semanal de trabalho são os estabelecidos na 
tabela que segue: 

ITEM EMPREGO 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE (R$) 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE /PRÉ-REQUISITO 
REGIME DE 

CONTRATAÇÃO 
INSCRIÇÃO 

(R$) Ampla 
Concorrência 

PPD 

001 

PEB I 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
(0 A 5 ANOS)  

CR * R$10,66 
hora 

- 
Graduação em Licenciatura Plena 

em Pedagogia ou Curso Normal em 
nível Médio ou Normal Superior. 

CLT R$ 50,00 

002 

PEB II 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
(ANOS INICIAIS)  

CR * 
R$10,66 

hora 
- 

Graduação em Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou Curso Normal em 

nível Médio ou Normal Superior. 
CLT R$ 50,00 

003 
PEB II 

MÚSICA 
CR * 

R$10,66 
hora 

- 

Curso Técnico em Música com 
formação pedagógica, ou curso 

superior de Licenciatura Plena em 
Música. 

CLT R$ 50,00 

004 

PEB III 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

CR * 
R$12,38 

hora 
- 

Curso Superior em Licenciatura 
Plena em Pedagogia com habilitação 

específica em área própria; ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia 

com especialização em nível de pós-
graduação lato sensu na área de 

atendimento da Deficiência. 

CLT R$ 50,00 

005 
PEB III 
ARTES 

CR * 
R$12,38 

hora 
- 

Graduação em Licenciatura Plena, 
com habilitação específica na 

disciplina própria, ou curso superior 
em área correspondente com 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

CLT R$ 50,00 

006 
PEB III 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
CR * 

R$12,38 
hora 

- 

Graduação em Licenciatura Plena, 
com habilitação específica na 

disciplina própria, ou curso superior 
em área correspondente com 

complementação nos termos da 
legislação vigente, com registro no 

CONFEF/CREFs. 

CLT R$ 50,00 

007 
PEB III 

GEOGRAFIA 
CR * 

R$12,38 
hora 

- 

Graduação em Licenciatura Plena, 
com habilitação específica na 

disciplina própria, ou curso superior 
em área correspondente com 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

CLT R$ 50,00 
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008 
PEB III 

HISTÓRIA CR * 
R$12,38 

hora 
- 

Curso Superior: Graduação em 
Licenciatura Plena, com habilitação 
específica na disciplina própria, ou 

curso superior em área 
correspondente com 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

CLT R$ 50,00 

009 
PEB III 

INGLÊS 
CR * 

R$12,38 
hora 

- 

Curso Superior: Graduação em 
Licenciatura Plena, com habilitação 
específica na disciplina própria, ou 

curso superior em área 
correspondente com 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

CLT R$ 50,00 

010 
PEB III 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

CR * 
R$12,38 

hora 
- 

Curso Superior: Graduação em 
Licenciatura Plena, com habilitação 
específica na disciplina própria, ou 

curso superior em área 
correspondente com 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

CLT R$ 50,00 

011 
PEB III 

MATEMÁTICA 
CR * 

R$12,38 
hora 

- 

Curso Superior: Graduação em 
Licenciatura Plena, com habilitação 
específica na disciplina própria, ou 

curso superior em área 
correspondente com 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

CLT R$ 50,00 

012 
PEB III 

PRÁTICAS 
AGROPECUÁRIAS  

CR * 
R$12,38 

hora 
- 

Curso Superior em Ciências Agrárias 
ou Ciências Agrícolas ou Engenharia 
Agrícola ou Engenharia Agronômica 

ou Agronomia ou Tecnologia 
Agrícola/ Tecnologia em Agricultura 

ou em Produção Agrícola ou 
Medicina Veterinária ou Zootecnia ou 

Graduação em Licenciatura Plena, 
com habilitação específica na 

disciplina própria, ou curso superior 
em área correspondente com 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

CLT R$ 50,00 

013 

PEB III 
PRÁTICAS 

AGRÍCOLAS 
ZOOTÉCNICAS 

CR * R$12,38 
hora 

- 

Curso Superior em Ciências Agrárias 
ou Ciências Agrícolas ou Engenharia 
Agrícola ou Engenharia Agronômica 

ou Agronomia ou Tecnologia 
Agrícola/ Tecnologia em Agricultura 

ou em Produção Agrícola ou 
Medicina Veterinária ou Zootecnia ou 

Graduação em Licenciatura Plena, 
com habilitação específica na 

disciplina própria, ou curso superior 
em área correspondente com 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

CLT R$ 50,00 

014 
PEB III 

CIÊNCIAS CR * 
R$12,38 

hora 
- 

Curso Superior: Graduação em 
Licenciatura Plena, com habilitação 
específica na disciplina própria, ou 

curso superior em área 
correspondente. 

CLT R$ 50,00 

015 
PEB III 

ITALIANO 
CR * 

R$12,38 
hora 

- 

Curso Superior: Graduação em 
Licenciatura Plena, com habilitação 
específica na disciplina própria, ou 

curso superior em área 
correspondente. 

CLT R$ 50,00 

* Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos PPD (Pessoas Portadoras de Deficiência) em virtude do 
quantitativo oferecido ser inferior ao mínimo estipulado em Legislação, sendo mantido o cadastro de reserva. 
- PEB (Professor de Educação Básica). 
- CR (Cadastro Reserva). 

 
2.3 - O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 emprego. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo 
candidato será considerada apenas a inscrição mais RECENTE, ou seja, a última inscrição realizada pelo candidato. 
2.4 - O horário de trabalho será estabelecido pela Prefeitura Municipal de Itápolis, de acordo com a necessidade e 
peculiaridade do serviço. 
2.5  - A atribuição da carga horária será feita conforme as necessidades da administração, respeitando-se, contudo, a 
ordem de classificação. As horas pedagógicas de trabalho somente serão cumpridas aos professores de PEB I e aos 
professores PEB II, se for atribuída classe por um período superior de 30 dias e PEB III se forem atribuídas jornadas de 


