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PREFEITURA DEJACAREÍ
CONCURSOPÚBLICOCPPJ001/ 2018

EDITALCOMPLETO
A PREFEITURA DE JACAREÍ torna público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição da República
Federativa do Brasil, da Lei Orgânica do Município de Jacareí e das Leis Municipais vigentes, que realizará
Concurso Público de Provase/ou ProvaseTítulos, parao preenchimento dosCargosPúblicoscriadosno quadro
de Cargosda Prefeitura de Jacareí. Opresente Concurso Público destina-se aoscargose vagasprevistasneste
Edital, para o provimento, em caráter efetivo.

01. DOCONCURSOPÚBLICOCPPJ001/ 2018

01.01. Os Cargos Públicos serão providos de acordo com o estabelecido pelo Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais (Lei Complementar n° 13, de 7 de outubro de 1993) e posterioresalterações.
01.02. A empresa responsável pela organização e realização do Concurso Público será a SHDias Consultoria e
Assessoria.

01.03. O presente Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação de cada
Cargo, podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura de Jacareí, por igual período.

01.04. Todas as divulgações serão disponibilizadas no site www.shdias.com.br, em datas a serem informadas
no site da SHDias Consultoria e Assessoria, portanto é de inteira responsabilidade dos candidatos o
acompanhamento de todasasdivulgações.

02. DOSCARGOS

ENSINO FUNDAMENTALINCOMPLETO VALORDA INSCRIÇÃO: R$ 4,08

Cód. Cargos Vagas PCD RequisitosMínimos Vencimentos
Jornada
Semanal

101 Motorista 10 01

- Ensino Fundamental Incompleto,

CNHca egoria “C” ou “D”;

- Possuir experiência comprovada

de no mínimo 1 ano na função *; e

- Possuir Curso de Transporte de

Emergência, conforme Portaria do

DETRAN/SP n 12, de 07 de Janeiro

de 2000.

R$ 1.712,84
40 horas

semanais

* Acomprovação da experiência se dará atravésda Cópia da Carteira de Trabalho ou Declaração em papel timbrado do empregador.

ENSINOMÉDIOCOMPLETO VALORDA INSCRIÇÃO: R$ 5,22

Cód. Cargos Vagas PCD RequisitosMínimos Vencimentos
Jornada
Semanal

301 Agente de Desenvolvimento Infantil 75 08 - Ensino Médio Completo. R$ 1.712,84
40 horas

semanais

ENSINOMÉDIO COMPLETOCOM CURSOTÉCNICO VALORDA INSCRIÇÃO: R$ 5,22

Cód. Cargos Vagas PCD RequisitosMínimos Vencimentos
Jornada
Semanal

401 Fiscal Ambiental 02 -

- Ensino Médio Completo com

Curso Técnico em Gestão

Ambiental, Técnico Florestal ou

Técnico em Meio Ambiente e

Carteira Nacional de Habilitação

ca egoria “B”.

R$ 1.525,88
40 horas

semanais
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ENSINOSUPERIORCOMPLETO VALORDA INSCRIÇÃO: R$ 7,55

Cód. Cargos Vagas PCD RequisitosMínimos Vencimentos
Jornada
Semanal

501 Engenheiro Ambiental 02 -

- Ensino Superior Completo em

EngenhariaAmbiental e Registro no

respectivo Conselho Profissional.

R$ 3.652,78
40 horas

semanais

502 Executivo Público 20 02

- Ensino Superior Completo em

Direito, Administração,

Contabilidade, Economia ou Gestão

Pública.

R$ 3.652,78
40 horas

semanais

503 Geólogo 01 -

- Ensino Superior Completo em

Geologia e Registro no respectivo

Conselho Profissional.

R$ 3.652,78
40 horas

semanais

Benefícios
a) Vale Refeição;
b) Vale Alimentação; e
c) Vale transporte conforme decreto nº 848/2007 e lei nº 5099/2007.

02.01. As Atribuições, assim como os Programas de Prova de cada Cargo estão definidas nos Anexos deste
Edital Completo.
02.02. DOSREQUISITOSECONDIÇÕESPARA A NOMEAÇÃONOSCARGOS

a) Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nosExamesMédicosAdmissionais;
b) Possuir, no ato da Nomeação, a escolaridade mínima exigida para o provimento do Cargo, bem como os

requisitos constantes no Item 02. deste Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade obtidos no
exterior (certificados, diplomas, histórico escolar) poderão ser aceitos para fins de Nomeação somente se
revalidados ou convalidados por autoridade educacional brasileira competente. Estes documentos, bem
como quaisquer outros obtidos no exterior, deverão estar acompanhados de tradução pública e
juramentada;

c) Para Cargosde Ensino Superior, quando houver, no momento da nomeação o candidato deverá comprovar
a escolaridade exigida, sendo aceito no mínimo Certificado de Graduação com a data da colação de grau;

d) Quando houver Cargosque exigem registro no respectivo Conselho de Classe, possuir, no ato daNomeação,
documento de registro VÁLIDOno respectivo Conselho de Classe do Estado de São Paulo;

e) Apresentar todososdocumentospessoais(RGOriginal Atualizado, CPFe Título de Eleitor com comprovante
da última votação, podendo substituir o comprovante por declaração de regularidade na Justiça Eleitoral).
Para os candidatos de sexo masculino, apresentar todos os documentos citados, mais o certificado de
regularidade no serviço militar, quando for o caso;

f) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão portuguêsaquem foi deferida igualdade nos termosdo Decreto
Federal nº 70.391/72 e do Decreto Federal n.º 70.436/72. No caso de brasileiro naturalizado, documento
expedido pelo Ministério da Justiça;

g) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;
h) Estar em dia com seusdireitospolíticos e obrigaçõeseleitorais;
i) Ter plenaaptidão físicae mental e não possuir deficiência física incompatível com osrequisitose atribuições

para o pleno exercício do Cargo, comprovada em inspeção realizada pela Medicina do Trabalho da
Administração Pública;

j) Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse será submetido ao exame médico pré-
admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Administração, para constatação de aptidão física
e mental;

k) Não ter sofrido nenhuma condenação criminal transitada em julgado;
l) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício do Cargo Público, achando-se no pleno gozo

de seusdireitoscivise políticos;
m) Ter idademínimade18 (dezoito) anoscompletosnadatadaPosseenão ter completado 75 (setentaecinco)

anos, idade esta para aposentadoriacompulsória dosservidorespúblico;


