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                           PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016 
 

EXTRATO DO EDITAL 
 

A Prefeitura Municipal de Quatá, Estado de São Paulo, através da Chefe do 

Poder Executivo, Senhora Luciana Guimarães Alves Casaca, torna público aos interessados 

que estarão abertas as inscrições do processo seletivo para contratação de pessoal, em 

caráter temporário, e, formação de cadastro reserva, para as seguintes funções públicas: 
 

F U N Ç Ã O VAGA 
SALÁRIO 

R$. 
 JORNADA         
 SEMANAL 

TAXA 
R$. 

REQUISITOS BÁSICOS 
GRUPO DE 

PROVA 

AGENTE DE APOIO 

PEDAGÓGICO 

(áreas de atuação: 

na Educação infantil- 

Creche e Pré-escola 

e Ensino 

Fundamental de 1º 

ao 5º ano. Atuar no 

acompanhamento de 

alunos dentro da 

sala e em atividades 

extra classe, 

podendo atender até 

grupo de 5 (cinco) 

alunos.)  

02 

   1.176,65 

         + 

Vale 

Alimentação 

491,40 

+ 

Abono 

60,00 

40 h 32,00 Ensino Médio completo 

 Português  
(15 q) 

 Matemática 
(15 q) 

 Conhecimentos 
Específicos  

(20 q) 

MONITOR DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

 Cadastro 
reserva 

R$ 880,00 

+ 

Vale 

Alimentação 

491,40 

+ 

Abono 

60,00 

40 h 32,00 Ensino Médio completo 

 Português  
(15 q) 

 Matemática 
(15 q) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(20 q) 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I)  

(áreas de atuação: 

Educação Infantil, 1º 

ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, Salas 

Multifuncional, Salas 

de Apoio, Educação 

de Jovens e Adultos 

– EJA e Projetos da 

Secretaria de 

Educação.)  

 Cadastro 
reserva 

R$ 1.651,50 

+ 

Vale 

Alimentação 

491,40 

+ 

Abono 

60,00 

 

30 h 42,00 

Habilitação específica 
para o Magistério em 
nível Médio ou 
Superior para atuar na 
Educação Infantil 

(Creche e Pré escola), 

no Ensino Fundamental 
do 1º ao 5º ano, Sala 
de Apoio, EJA e 
Projetos da Secretaria 
de Educação e 
Habilitação em 
Graduação Plena em 

Pedagogia com 
especialização em 
Educação Especial com 
carga horária mínima 
de 360 horas para 
atuar nas Salas 

Multifuncionais. 

 Português  
(15 q) 

 Matemática 

(15 q) 
 Conhecimentos 

Específicos  
(20 q) 
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Professor de 

Educação Básica II 

(PEB II) – ARTES  

 Cadastro 
reserva 

R$ 1.784,48 

+ 

Vale 

Alimentação 

491,40 

+ 

Abono 

60,00 

30 h 42,00 

Licenciatura de 
graduação plena, com 
habilitação específica 
em Educação Artística 

 Português  
(15 q) 

 Conhecimentos 

Específicos  
(25 q) 

Professor de 

Educação Básica II 

(PEB II) – 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Cadastro 
reserva 

R$ 1.784,48 

+ 

Vale 

Alimentação 

491,40 

+ 

Abono 

60,00 

30 h 42,00 

Licenciatura de 
graduação plena, com 
habilitação específica 
em Educação Física e 
registro no Conselho 
de Classe 

 Português  
(15 q) 

 Conhecimentos 

Específicos  
(25 q) 

Professor de 

Educação Básica II 

(PEB II) – INGLÊS  

 Cadastro 
reserva 

R$ 1.784,48 

+ 

Vale 

Alimentação 

491,40 

+ 

Abono 

60,00 

30 h 42,00 

Licenciatura de 
graduação plena, com 
habilitação específica 
em Letras  

 Português  
(15 q) 

 Conhecimentos 

Específicos  
(25 q) 

(acima leia-se q = questões)  

 

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 25 de maio a 03 de junho 

de 2016, através da Internet no site da CEMAT ( www.cematconcurso.com.br ). 

Àquelas pessoas que não tiverem acesso particular a rede mundial de 

computadores (Internet) poderão utilizar o ACESSA São Paulo, em horário de expediente, 

localizado no Pátio da Fepasa, nº 05, na cidade de Quatá-SP. 

As provas escritas realizar-se-ão na cidade de Quatá-SP, na EMEIEF Luiz 

Gagliardi, localizada à Rua Rodolfo Sebastião Giorgi, nº 224, Centro, na data de 12 de junho 

de 2016 (domingo), no horário com início às 9h00 (nove horas), EXCETO para a função 

de AGENTE DE APOIO PEDAGÓGICO, que será no horário com início às 13h00 

(treze horas), no mesmo local e data.  

São pressupostos para a inscrição constituindo, inclusive, condição para 

admissão:  

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei; 

b) ter, à data do contrato, a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

c) estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo 

masculino, do Serviço Militar; 

d) possuir, no ato do contrato, os documentos necessários para comprovação dos requisitos 

exigidos para a função a qual estiver se candidatando, conforme acima estabelecido; 

e) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções; 

f) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno direito dos exercícios civis e 

políticos; 

g) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 

desabonadores; 

h) atender as exigências da “Ficha Limpa Municipal” disciplinada da Lei Orgânica do 

Município, nos termos da Emenda Aditiva n.º 01/2012, de 09 de Maio de 2.012. 

http://www.cematconcurso.com.br/
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i) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital do Processo Seletivo nº 

01/2016. 

O edital completo estará à disposição dos interessados no Paço da Prefeitura 

Municipal e também na internet no sítio eletrônico da CEMAT 

(www.cematconcurso.com.br). 

 

Prefeitura Municipal de Quatá, 11 de maio de 2016. 

 

 

LUCIANA GUIMARÃES ALVES CASACA  
Prefeita Municipal 

http://www.cematconcurso.com.br/

