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CAPÍTULO I - DOS CARGOS, VAGAS E REQUISITOS  

 
1.1. DAS VAGAS: 
 
1.1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas legais existentes e à formação de cadastro 
reserva, de acordo com a tabela de cargos abaixo e, ainda, das vagas que vierem a existir no prazo de validade 
do certame. 
 
1.1.2. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a posse imediata, mas apenas a garantia de 
ser nomeado segundo as vagas legais existentes, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, 
respeitada a ordem de classificação, dentro da validade do certame.  
 
1.1.2.1. A nomeação para os cargos designados como Cadastro Reserva fica condicionada à liberação e/ou à 
criação futura de vagas durante o prazo de validade deste Concurso Público. 
 
1.1.3 - Tabela de Cargos:  
 

CARGOS 
Vagas 
Legais 

Escolaridade e/ou outros requisitos 
exigidos para o Cargo na Posse 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
 Agosto/18  

R$ (1) 

Valor de 
Inscrição 

R$ 

Agente Ambiental 01 

Ensino Superior completo em Geologia, 
Biologia, Agronomia, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal ou 
Direito com Pós-Graduação de, no 
mínimo, 360 horas na área ambiental. 

40h (2) 4.436,72 87,50 

Assistente Social CR 
Ensino Superior completo em Serviço 
Social e Registro no Respectivo 
Conselho de Classe. 

40h (2) 4.436,72 87,50 

Auxiliar Administrativo 01 Ensino Médio completo. 40h (2) 1.543,21 54,70 

Auxiliar em Saúde Bucal 01 

a) Ensino Médio completo; e 
b) Curso de Auxiliar em Saúde Bucal; (3) 
e 
c) Registro no Respectivo Conselho de 
Classe. 

40h (2) 1.248,19 54,70 

Calceteiro 01 Ensino Fundamental incompleto. 44h 1.248,18 54,70 

Controlador Interno 01 
Ensino Superior completo em 
Administração, Contabilidade, Direito ou 
Economia. 

20h (2) 1.940,37 87,50 

Cozinheira 01 5ª Série do Ensino Fundamental. 44h (2) 1.248,20 54,70 

Eletricista 01 Ensino Fundamental completo. 40h (2) 1.906,32 54,70 

Enfermeiro(a) Padrão 01 
Ensino Superior completo em 
Enfermagem e Registro no Respectivo 
Conselho de Classe. 

40h (2) 4.436,72 87,50 

Jardineiro 01 5ª Série do Ensino Fundamental. 44h (2) 1.134,71 54,70 

Mecânico 01 Ensino Fundamental completo. 44h (2) 1.906,32 54,70 

Médico Clínico Geral 01 

a) Ensino Superior completo em 
Medicina; e 
b) Habilitação legal para o exercício da 
profissão de Médico Clínico Geral; e 
c) Registro no Respectivo Conselho 
Regional de Classe. 

20h (2) 8.657,85 87,50 

Médico Generalista 01 
Ensino Superior completo em Medicina e 
Registro no Respectivo Conselho de 
Classe. 

40h (2) 13.934,27 87,50 

Médico Veterinário CR 
Ensino Superior completo em Medicina 
Veterinária e Registro no Respectivo 
Conselho de Classe. 

30h (2) 4.436,72 87,50 
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Monitor(a) de Educação Infantil  01 

a) Habilitação mínima em Curso de Nível 
Médio, na modalidade Normal; ou  
b) Pedagogia com habilitação em 
Educação Infantil. 

30h (4) (5) 1.395,70 87,50 

Monitor(a) de Escola 01 Ensino Médio completo. 30h (5) 1.395,70 54,70 

Motorista (Saúde) 01 

a) 5ª Série do Ensino Fundamental; e  
b) (6) e 
c) Curso especializado para transporte 
coletivo de passageiros; de Direção 
Defensiva; de transporte de emergência 
e de primeiros socorros. (7) 

44h (2) 1.906,33 54,70 

Motorista (Transporte Escolar) 01 

a) 3ª Série do Ensino Fundamental; e  
b) e (6) 
c) Habilitação em transporte escolar ou 
certificado do SENAT em vigor, de que 
obteve aprovação em curso 
especializado para o transporte escolar 
nos termos da regulamentação do 
CONTRAN, conforme prevê o Art.138 do 
CTB. (7) 

44h (2) 1.906,33 54,70 

Nutricionista (Educação) 01 
Ensino Superior completo em Nutrição e 
Registro no Respectivo Conselho 
Regional de Classe. 

20h (2) 2.110,57 87,50 

Nutricionista (Saúde) 01 
Ensino Superior completo em Nutrição e 
Registro no Respectivo Conselho 
Regional de Classe. 

20h (2) 2.110,57 87,50 

Oficial Administrativo 01 Ensino Médio completo. 40h (2) 2.404,46 54,70 

Operador de Máquinas 01 
3ª Série do Ensino Fundamental e CNH 

(4) 
44h (2) 2.110,58 54,70 

Operário 01 Ensino Fundamental incompleto. 44h (2) 1.543,22 54,70 

Pedagogo (Supervisor Educacional) 01 

a) Pedagogia, com habilitação em 
Supervisão Educacional; ou 
b) Curso Superior de Licenciatura Plena 
para a Educação Básica e Pós-
Graduação em Supervisão Educacional; 
e 
c) Experiência docente de, no mínimo, 01 
(um) ano.(8) 

24h (2) (5) 1.732,39 87,50 

Pedreiro 01 5ª Série do Ensino Fundamental. 44h (2) 1.906,32 54,70 

Professor - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

01 
Licenciatura, de Graduação Plena, com 
habilitação em Anos Iniciais. 

24h (2) (7) 

(5) 1.732,39 87,50 

Professor - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental - Artes 

01 

Licenciatura, de Graduação Plena em 
Artes Cênicas ou Teatro ou Bacharelado 
em Artes Cênicas ou Teatro e formação 
pedagógica, nos termos do artigo 63 da 
Lei nº 9.394/96 e demais legislações 
vigentes. 

24h (2) (5) 1.732,39 87,50 

Professor - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental - Educação Física 

01 

a) Licenciatura, de Graduação Plena em 
Educação Física ou Bacharelado em 
Educação Física e formação pedagógica, 
nos termos do artigo 63 da Lei nº 
9.394/96 e demais legislações vigentes; e 
b) Registro no Conselho Regional de 
Educação Física, conforme Lei nº 
9.696/98. 

24h (2) (5) 1.732,39 87,50 

Professor - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental - Língua Inglesa 

01 

Licenciatura, de Graduação Plena em 
Letras com habilitação em inglês ou 
Bacharelado em Letras com habilitação 
em inglês e formação pedagógica, nos 
termos do artigo 63 da Lei nº 9.394/96 e 
demais legislações vigentes. 

24h (2) (5) 1.732,39 87,50 



 
 

 
 

    Página 5 de 63 
 

Professor - Educação Infantil 01 
Licenciatura, de Graduação Plena, com 
habilitação em Educação Infantil. 

24h (2) (5) 1.732,39 87,50 

Técnico em Saúde Bucal 01 

a) Ensino Médio completo; e 
b) Curso Técnico em Saúde Bucal; e 
c) Registro no Conselho Federal de 
Odontologia e Inscrição no Conselho 
Regional de Odontologia. 

40h (2) 1.940,37 54,70 

Tesoureiro CR 
Ensino Superior Completo em 
Administração de Empresas, Ciências 
Contábeis e/ou Ciências Econômicas. (9) 

40h (2) 3.290,66 (10) 87,50 

CR = Cadastro Reserva 
 (1) O Vencimento Básico Inicial tem por base a tabela de vencimentos do Plano de Cargos vigente no Município de Nova 

Araçá, limitado ao subsídio do Prefeito, nos termos do Art. 37, XI, da Constituição Federal.  Ao vencimento do servidor 
poderá ser acrescido outros benefícios, nos termos da legislação vigente.  

(2) O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos, feriados, em regime de plantão 
e em diversas secretarias, podendo ser de forma concomitante, bem como atendimento ao público, transporte de escolares, 
realização de viagens, frequência a cursos de especialização, serviços externos e ao uso de uniforme e equipamento de 
proteção individual, quando fornecido pelo Município, se assim o Plano de Cargos em vigor exigir. Ainda, dentro do horário 
previsto o profissional poderá prestar serviço em mais de uma unidade, podendo sujeitar-se ao atendimento domiciliar dos 
pacientes. A carga horária semanal do Assistente Social poderá ser redefinida em virtude do resultado do julgamento da 
ADIN-4468, o que ensejará a respectiva adequação da remuneração à carga horária definida. 

(3) Comprovação de realização de curso mediante apresentação de cópia de diploma, certificado, declaração, atestado ou 
documento, expedido pela Instituição responsável pelo curso, em que conste o período de realização (data de início e fim), a 
carga horária, o nome do curso e/ou os dados necessários para aferir a relação com o cargo. 

(4) Para o cargo de Monitor(a) de Educação Infantil, o regime de trabalho será de 30 horas semanais sendo 6 (seis) horas 
diárias ininterruptas. 

(5) Para os cargos de Monitor de Educação Infantil, Monitor de Escola, Pedagogo (Supervisor Educacional) e Professor 
(TODOS), o turno em que o servidor irá trabalhar será definido pelo Municipio, conforme disponibilidade, quando na posse. 

(6) Para o cargo de Motorista (Saúde), é , para o cargo 
de Motorista (Transporte Escolar), é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação tipo D  ou E  e para 
o cargo de Operador de Máquinas é obrigatória a apresentação de CNH categoria , em conformidade com o CTB e 
conforme exigência do cargo, por ocasião da POSSE. Na realização da Prova Prática, o candidato deverá apresentar 
habilitação - CNH VÁLIDA e compatível com o veículo ou equipamento a ser utilizado na realização dos testes. (Não serão 
aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH).  

(7) Os candidatos aos cargos de Motorista (Saúde) e Motorista (Transporte Escolar) devem comprovar possuir o(s) curso(s) 
exigido(s) mediante apresentação de cópia de diploma, certificado, declaração, atestado ou documento, expedido pela 
Instituição responsável pelo curso, em que conste o período de realização (data de início e fim), a carga horária, o nome do 
curso e a validade além de possuir o(s) curso(s) na Carteira Nacional de Habilitação. 

(8) Experiência comprovada mediante Carteira de Trabalho, Certidão ou Atestado fornecido por órgão público ou pessoa jurídica 
ou física responsável, designando as atribuições relacionadas ao cargo. 

 (9) Os candidatos ao cargo de Tesoureiro deverão apresentar Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, 
por ocasião da posse. 

(10) Ao vencimento do servidor, do cargo de Tesoureiro, será acrescido 15%, incidente sobre o vencimento básico, referente ao 
adicional de quebra de caixa. 

 
 1.2. AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS estão definidas no Anexo I do presente Edital. 
 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. A fim de evitar ônus desnecessário, orienta-se aos interessados para efetuarem sua inscrição e realizar o 
pagamento do Boleto Bancário somente após tomarem conhecimento da íntegra deste Edital e seus Anexos. 
Realizada a inscrição e efetuado o pagamento do Boleto Bancário fica comprovada a aceitação dos termos deste 
Edital, não mais cabendo ao candidato alegar o desconhecimento das regras editalícias. 
 
2.2. Tendo em vista o andamento deste Concurso Público simultaneamente ao Processo Seletivo Público 
nº 002/2018, os candidatos DEVERÃO se inscrever somente em um dos Editais e para uma vaga, tendo em 
vista a possibilidade de realização de todas as provas no mesmo horário e data. Caso o candidato faça 
inscrição em mais de um Edital e/ou cargo, terá apenas homologada sua inscrição mais recente, ou seja, a 
última realizada, as demais serão desconsideradas, mesmo que entre Processo Seletivo e Concurso. 
 
2.3. DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET (não presencial): 
 


