PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR/SP
CONCURSO PÚBLICO – EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO Nº 02/2018
A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal (Artigo 141), na
Lei Orgânica de Cajamar, bem como na Lei Complementar nº 067, de 02 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do
Município de Cajamar/SP, que realizará por meio do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, Concurso Público para provimento de vagas,
bem como cadastro reserva, nos cargos a seguir, que aparecem na seguinte ordem: cargos, vagas existentes (total e reserva para pessoas com
deficiência), vencimentos mensal, carga horária semanal, escolaridade e requisitos mínimos para inscrição:
CARGOS DA TABELA I DO EDITAL DO CONCURSO – CARGOS DA EDUCAÇÃO:
Merendeira: 30 (*), 2(**), R$ 1.839,82, 40hrs (***), Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º Ano – antiga 1ª a 4ª Série);
Auxiliar de Secretaria Escolar: 3 (*), R$ 1.839,82, 40hrs (***), Ensino Fundamental Completo (6º ao 9º Ano – antiga 5ª a 8ª Série) e Conhecimentos
em Informática;
Cuidador Escolar: 10 (*), R$ 1.839,82, 40hrs (***), Ensino Médio Completo, com Conhecimento no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e
Noções Básica em Primeiros Socorros;
Monitor Educacional: 22 (*), 1 (**), R$ 2.072,76, 40hrs (***), Ensino Médio Completo e Conhecimento no Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA;
Secretário de Escola: 3 (*), R$ 2.373,94, 40hrs (***), Ensino Médio Completo e Conhecimentos em Informática;
Diretor de Escola: 12 (*), 1 (**), R$ 6.174,16, 40hrs (***), Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena em Pedagogia, Mestrado ou Doutorado
na Área da Educação, e possuir, no mínimo, 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério (****); e
Nutricionista: 2 (*), R$ 5.268,16, 30hrs (***), Ensino Superior Completo em Nutrição, com registro no CRN e experiência mínima de 6 (seis) meses
a 1 (um) ano (*****).
LEGENDA DA TABELA I: (*) Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para pessoas com deficiência. (**) Reserva de vagas para pessoas
com deficiência, conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 3.629, de 24 de abril de 2006. (***) As Jornadas de Trabalho serão cumpridas em
escala fixa (diurna ou noturna) ou de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. (****) A comprovação do Efetivo Exercício de Magistério,
para o cargo de Diretor de Escola, deverá ser comprovado por meio de Certidão de Tempo de Serviço, Carteira de Trabalho, Contrato de trabalho e/ou
outro documento que comprove o referido Exercício na Função, devendo ser apresentados no seu original e em cópia simples, por ocasião da
convocação, que antecede a nomeação. (*****) A Comprovação de experiência para o cargo de Nutricionista, deverá ser apresentada por meio de
registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Declaração, em papel timbrado, assinada pelo responsável pela emissão do documento, com
firma reconhecida, por ocasião da convocação, que antecede a nomeação.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela INTERNET, no endereço eletrônico www.institutomais.org.br, no período das 10h00 do dia 14 de
novembro de 2018, às 17h00 do dia 5 de dezembro de 2018, observado o horário oficial de Brasília/DF e os itens estabelecidos no Edital do Concurso.
O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços,
pagável preferencialmente em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 5 de dezembro de 2018, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)
para os Cargos de escolaridade Ensino Fundamental Incompleto e Completo, R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) para os Cargos de escolaridade de
Ensino Médio Completo e R$ 72,00 (setenta e dois reais) para Cargos de escolaridade de Ensino Superior.
A Prova Objetiva está prevista para ser realizada na data de 16 de dezembro de 2018, de acordo com a distribuição dos Cargos estabelecida no item
5.1, do Capítulo V, do Edital do Concurso.
As demais informações do Edital quanto a realização das provas e respectivos critérios de avaliação, bem como realização de outras etapas do Concurso,
entre outros itens importantes, estão divulgadas nos sites www.institutomais.org.br e www.cajamar.sp.gov.br.
O Edital do Concurso, em sua íntegra, encontra-se divulgado nos sites www.institutomais.org.br e www.cajamar.sp.gov.br, a partir do dia 14 de
novembro de 2018.
Cajamar/SP, 14 de novembro de 2018.
Prefeitura do Município de Cajamar/SP
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