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O Prefeito do Município de Sete Barras/SP faz saber que realizará, por meio da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 
Ltda., sob supervisão da Comissão nomeada por meio da Portaria nº 002/18, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, 
Processo seletivo regido de acordo com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei Municipal nº 1.218/2003, Lei Federal nº 11350 de 
05/10/2006, Lei Federal nº 12.994 de 17/06/2014 e as demais Leis Municipais em vigor, destinado ao provimento de vagas, por tempo 
determinado, para os empregos descritos na Tabela I, especificada no Capítulo 1 do Processo Seletivo deste edital, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 
O Processo seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 
1. DO PROCESSO SELETIVO 
 
1.1. O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas, por tempo determinado, nos empregos indicados no presente edital e dos 
que vagarem, pelo Regime Celetista, de acordo com o previsto na Lei Municipal nº 1.218/2003, dentro do prazo de validade de 1 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por mais 1 (um) ano, a contar da data da homologação do certame, a critério do Município de Sete Barras. 
1.2. As vagas oferecidas são para o município de Sete Barras/SP. 
1.3. Os empregos, as áreas de abrangência, as vagas, o salário inicial, a carga horária, os requisitos mínimos exigidos e a taxa de inscrição são os 
estabelecidos na Tabela I de Empregos, especificada abaixo. 
1.4. As atribuições dos empregos estão descritas no Anexo I, deste Edital. 
1.5. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 

 
TABELA I  EMPREGOS, ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, VAGAS, SALÁRIO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E 

TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

Alfabetizado 

Emprego Vagas  
Vagas 

(cadastro 
reserva) 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
inscrição 

Motorista de 
Veículo Pesado 01 02 -- R$ 1.112,04 

40 horas 
semanais 

Ser alfabetizado, possuir 
experiência mínima 
comprovada de 6 (seis) 
meses e Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH na 
categoria "D". 

R$ 10,00 

Operador de 
Máquinas III 01 01 -- R$ 1.059,07 

40 horas 
semanais 

Ser alfabetizado, possuir 
experiência mínima 
comprovada de 6 (seis) 
meses e Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH na 
categoria "D". 

R$ 10,00 

Operador de 
Máquinas 
Pesadas 

01 02 -- R$ 1.059,07 
40 horas 
semanais 

Ser alfabetizado, possuir 
experiência mínima 
comprovada de 6 (seis) 
meses e Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH na 
categoria "D". 

R$ 10,00 

 
 

Ensino fundamental 

Emprego Vagas  
Vagas 

(cadastro 
reserva) 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
inscrição 

Auxiliar de 
Apoio Escolar 01 05 01 R$ 954,00 

40 horas 
semanais 

Ensino fundamental 
completo. 

R$ 10,00 

Auxiliar de 
Cozinha 01 -- -- R$ 954,00 

Escala de 
12 horas X 
36 horas 

Ensino fundamental 
completo. 

R$ 10,00 

Auxiliar de 
Limpeza 
(escala) 

01 02 -- R$ 954,00 
Escala de 
12 horas X 
36 horas 

Ensino fundamental 
completo. 

R$ 10,00 

Auxiliar de 
Limpeza 

01 02 -- R$ 954,00 
40 horas 
semanais 

Ensino fundamental 
completo. 

R$ 10,00 
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Ensino fundamental 

Emprego Vagas  
Vagas 

(cadastro 
reserva) 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
inscrição 

Segurança/ 
Vigia 02 02 -- R$ 954,00 

40 horas 
semanais 

Ensino fundamental 
completo. 

R$ 10,00 

 
 

Ensino médio 

Emprego 
Área de 
Abran-
gência 

Vagas  
Vagas 

(cadastro 
reserva) 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
inscrição 

Agente 
Comunitário de 
Saúde 

Itaguá e 
Camarões 01 -- -- 

R$ 
998,92 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo e 
residir na área da 
comunidade em que atuar 
(Área de Abrangência: 
Itaguá e Camarões), 
desde a data da 
publicação deste Edital 
(vide documentos aceitos 
para comprovação de 
residência no Capítulo 9). 

R$ 20,00 

Agente 
Comunitário de 
Saúde 

Saibadela 
e Edel 01 -- -- 

R$ 
998,92 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo e 
residir na área da 
comunidade em que atuar 
(Área de Abrangência: 
Saibadela e Edel), desde 
a data da publicação 
deste Edital (vide 
documentos aceitos para 
comprovação de 
residência no Capítulo 9). 

R$ 20,00 

Agente de 
Controle de 
Vetores 

Área 
Urbana e 

Rural 
01 02 -- 

R$ 
1.006,47 

40 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 20,00 

Auxiliar de Saúde 
Bucal  ESF 

------ 01 -- -- 
R$ 

954,00 
40 horas 
semanais 

Ensino médio completo, 
curso completo de Auxiliar 
de Saúde Bucal e registro 
no CRO. 

R$ 20,00 

Recepcionista 
(escala) ------ 01 02 -- 

R$ 
954,00 

Escala de 
12 horas X 
36 horas 

Ensino médio completo. R$ 20,00 

Recepcionista ------ 01 02 -- 
R$ 

954,00 
40 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 20,00 

Supervisor de 
almoxarifado 

------ 01 -- -- 
R$ 

1.810,87 
40 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 20,00 

Técnico Agrícola ------ 01 -- -- 
R$ 

1.112,04 
40 horas 
semanais 

Curso técnico completo 
(de nível médio) em 
Agricultura e registro no 
CREA. 

R$ 25,00 

Técnico em 
Enfermagem 

------ 01 02 -- 
R$ 

1.112,04 

Escala de 
12 horas X 
36 horas 

Curso técnico completo 
(de nível médio) em 
Enfermagem e registro no 
COREN. 

R$ 25,00 

Técnico em 
Enfermagem  
Estratégia da 
Família 

------ 01 01 -- 
R$ 

1.556,24 
40 horas 
semanais 

Curso técnico completo 
(de nível médio) em 
Enfermagem e registro no 
COREN. 

R$ 25,00 

Técnico em 
Radiologia 

------ 01 02 -- 
R$ 

1.112,04 
24 horas 
semanais 

Curso técnico completo 
(de nível médio) em 
Radiologia e registro no 
CRTR. 

R$ 25,00 
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Ensino superior 

Emprego Vagas  
Vagas 

(cadastro 
reserva) 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
inscrição 

Dentista 
UOM/ESF 

01 -- -- R$ 4.532,00 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo 
em Odontologia e registro 
no CRO. 

R$ 30,00 

Enfermeiro do 
ESF 01 01 -- R$ 4.545,84 

40 horas 
semanais 

Ensino superior completo 
em Enfermagem e registro 
no COREN. 

R$ 30,00 

Enfermeiro do 
P.A. 

01 02 -- R$ 1.997,53 
Escala de 
12 horas X 
36 horas 

Ensino superior completo 
em Enfermagem e registro 
no COREN. 

R$ 30,00 

Médico do ESF 01 01 -- R$ 9.135,80 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo 
em Medicina e registro no 
CRM. 

R$ 30,00 

Nutricionista 01 -- -- R$ 2.950,57 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo 
em Nutrição e registro no 
CRN. 

R$ 30,00 

Professor de 
Educação 
Básica I e II 

10 30 02 
R$ 16,04 a 
hora-aula 

37 horas 
semanais 

Curso Normal Superior 
completo ou Licenciatura 
completa em Pedagogia. 

R$ 30,00 

Professor de 
Educação 
Básica II  EJA 

-- 02 -- 
R$ 16,04 a 
hora-aula 

20 horas 
semanais 

Curso Normal Superior 
completo ou Licenciatura 
completa em Pedagogia. 

R$ 30,00 

Professor de 
Educação 
Básica II  Sala 
AEE 

03 02 01 
R$ 16,04 a 
hora-aula 

40 horas 
semanais 

Curso Normal Superior 
completo ou  Licenciatura 
completa em Pedagogia, 
com especialização em 
Educação Especial. 

R$ 30,00 

Professor de 
Educação 
Básica III - 
Artes 

-- 02 -- R$ 16,04 a 
hora-aula 

Conforme 
saldo de 
aulas 
remanes-
centes. 

Graduação Plena 
completa com Habilitação 
em Arte. 

R$ 30,00 

Professor de 
Educação 
Básica III - 
Ciências 

-- 02 -- 
R$ 16,04 a 
hora-aula 

Conforme 
saldo de 
aulas 
remanes-
centes.

Graduação Plena 
completa com Habilitação 
Específica na Disciplina 
(Ciências). 

R$ 30,00 

Professor de 
Educação 
Básica III  
Educação 
Física 

-- 02 -- 
R$ 16,04 a 
hora-aula 

Conforme 
saldo de 
aulas 
remanes-
centes.

Nível Superior em 
Educação Física com 
formação na antiga 
Licenciatura Plena 
(Resolução CFE 03/87  
Licenciado/Bacharel) e/ou 
formação conjunta na 
Licenciatura (Resolução 
CNE/CP 01/02) e 
Bacharelado (Resolução 
CNE/CES 07/04) para o 
cargo de Professor de 
Educação Básica II  PEB 
II Educação Física, além 
do devido registro no 
Sistema CONFEF/CREFs. 

R$ 30,00 

Professor de 
Educação 
Básica III  
Geografia 

-- 02 -- 
R$ 16,04 a 
hora-aula 

Conforme 
saldo de 
aulas 
remanes-
centes.

Graduação Plena 
completa com Habilitação 
Específica na Disciplina 
(Geografia). 

R$ 30,00 

Professor de 
Educação 
Básica III  
História 

-- 02 -- 
R$ 16,04 a 
hora-aula 

Conforme 
saldo de 
aulas 
remanes-

Graduação Plena 
completa com Habilitação 
Específica na Disciplina 
(História). 

R$ 30,00 
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Ensino superior 

Emprego Vagas  
Vagas 

(cadastro 
reserva) 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
inscrição 

centes.

Professor de 
Educação 
Básica III  
Inglês 

-- 02 -- 
R$ 16,04 a 
hora-aula 

Conforme 
saldo de 
aulas 
remanes-
centes.

Graduação Plena 
completa em Letras com 
Habilitação em Inglês. 

R$ 30,00 

Professor de 
Educação 
Básica III  
Língua 
Portuguesa 

01 02 -- 
R$ 16,04 a 
hora-aula 

Conforme 
saldo de 
aulas 
remanes-
centes.

Graduação Plena 
completa com Habilitação 
Específica na Disciplina 
(Língua Portuguesa). 

R$ 30,00 

Professor de 
Educação 
Básica III - 
Matemática 

01 02 -- 
R$ 16,04 a 
hora-aula 

Conforme 
saldo de 
aulas 
remanes-
centes.

Graduação Plena 
completa com Habilitação 
Específica na Disciplina 
(Matemática). 

R$ 30,00 

 
 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher as condições especificadas a seguir, na data da contratação: 
2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdade de direitos, nos termos em que dispuser a legislação específica; 
2.1.2. Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da contratação, dos REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o emprego, conforme 
especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 14.5 do Capítulo 14 deste edital; 
2.1.5.1. A comprovação de residência para o emprego de Agente Comunitário de Saúde (todas as áreas de abrangência), na área de 
abrangência correspondente à opção de inscrição, deverá ser realizada no momento da checagem de pré-requisito, conforme disposto 
no Capítulo 9 deste edital, na data da contratação, bem como a cada 12 (doze) meses; 
2.1.5.2. Para contratação no emprego de Agente Comunitário de Saúde (todas as áreas de abrangência), é obrigatório ter concluído, com 
aproveitamento, o curso introdutório de formação inicial e continuada, de acordo com o Capítulo 10 deste edital, sob pena de eliminação 
da relação de candidatos classificados no presente Processo; 
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício do emprego, comprovada em inspeção realizada 
pelo Serviço Médico indicado pelo Município de Sete Barras; 
2.1.7. Não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de 
qualquer esfera de governo, condenado em processo criminal por prática de crimes contra a administração pública, capitulados nos títulos II e XI 
da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492/86 e na Lei nº 8.429/92; 
2.1.8. Não estar, no ato da contratação, incompatibilizado para nova contratação em novo emprego público; 
2.1.9. Não possuir antecedentes criminais; 
2.1.10. Não estar com idade de aposentadoria compulsória; 
2.1.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 
previstos na Constituição Federal; 
2.1.12. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 9 de fevereiro de 2018 
e encerrando-se, impreterivelmente, até às 15h do dia 28 de fevereiro de 2018, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens 
estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para Inscrição, deste Edital. 
3.2. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição a título de 
ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital. 
3.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor da taxa de inscrição somente se atender a todos os requisitos 
exigidos para o emprego pretendido. 
3.4. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento 
para o dia 28 de fevereiro de 2018. 
3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br até a data de encerramento das inscrições e 
deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 
3.5.2. Após o encerramento do período de inscrição, não haverá possibilidade de impressão do boleto para pagamento, seja qual for o motivo 
alegado. 
3.5.3. A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição. 
3.5.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local 
de realização da Prova Objetiva. É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento da taxa 
de inscrição, para posterior apresentação, se necessário. 


