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2. DOS CARGOS, REQUISITOS, CARGA HORARIA E VAGAS  

2.1. A disposição de cargos, requisitos, carga horária e vagas referentes a este Processo 

Simplificado de Seleção obedecem à seguinte prescrição:  

 

**CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO  

Requisitos 
 

Ensino Fundamental completo e 6 (seis) meses de atuação 
no serviço público ou privado. 

Carga 
Horária/vencimentos 

40 horas semanais  

Vagas 05 + CR* 

Atribuições 
Sumárias 

Atender ao público, atender telefone, redigir documentos 
básicos arquivar documentos, fazer registros e prontuários, 
acessar os programas básicos de computador (word e 
internet), tramitar processos, entregar correspondências, 
etc. 

CARGO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

Requisitos Ensino superior completo em qualquer área 

Carga Horária 40 horas semanais 

Vagas 01 

Atribuições 
Sumárias 

Desenvolver toda política e procedimento relacionados a 
recrutamento, seleção, avaliação de recursos humanos. 

CARGO DE ARQUITETO 

Requisitos 

Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso 
de graduação de nível superior em Arquitetura, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação e registro profissional no órgão de 
classe competente 

Carga Horária 40 horas semanais 

Vagas 01 

Atribuições 
Sumárias 

Planejar, coordenar e elaborar projetos de arquitetura, 
paisagismo, urbanização, decoração, reformas e 
ocupações de áreas; preparar especificação, orçamento e 
requisição de material, utilizando as técnicas próprias de 
software e aplicativos utilizados na sua área. 

CARGO DE CONTADOR 

Requisitos 
Graduação em Ciências Contábeis e registro profissional 
no órgão de classe correspondente. 

Carga Horária 40 horas semanais 

Vagas 01 

Atribuições 
Sumárias 

Realizar relatórios contábeis, balancetes e balanços, 
subsidiando planejamento contábeis demonstrativos. 
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CARGO DE NUTRICIONISTA 

Requisitos 

Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso 
de graduação de nível superior em Nutrição, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação e registro profissional no órgão de classe 
competente 

Carga Horária 30 horas semanais 

Vagas 01  

Atribuições 
Sumárias 

Atuar, profissionalmente, no planejamento, organização, 
direção, supervisão e avaliação dos serviços de 
alimentação de nutrição. 

CARGO DE PSICÓLOGO 

Requisitos 

Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso 
de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação e registro profissional no órgão de 
classe competente 

Carga Horária 30 horas semanais 

Vagas 01 

Atribuições 
Sumárias 

Atuar profissionalmente no estudo, pesquisa e avaliação 
do desenvolvimento emocional e dos processos mentais e 
sociais de indivíduos, grupos e instituições, com vistas a 
diagnóstico, tratamento, orientação e adaptação social. 

CARGO DE SECRETÁRIO ESCOLAR 

Requisitos 
Ensino médio completo e curso avulso de Informática                
básica com carga horária mínima de 30 horas 

Carga Horária 40 horas semanais 

Vagas 01 (no distrito de Praia Grande) 

Atribuições 
Sumárias 

Cuidar de toda a documentação escolar, operar os 
programas básicos de informática, confeccionar históricos, 
atender ao público, redigir documentos, etc 

 

*Cadastro de reserva. 

2.2. As contratações temporárias serão admitidas em conformidade com a Lei 

Complementar Nº 913/2013.  

2.2.1. Os vencimentos para o cargo de que trata este EDITAL são os seguintes: 

a) Agente Administrativo e Secretário Escolar:  R$938,53 (novecentos e trinta e oito 

reais e cinquenta e três centavos) 

b) Analista de Recursos Humanos, Nutricionista: R$1.695,10 (Hum mil seiscentos e 

noventa e cinco reais e dez centavos) 

c) Contador, Arquiteto e Psicólogo: R$2.141,10 (Dois mil cento e quarenta e um reais 

e dez centavos) 


