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EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA 
 

O Prefeito Municipal de Tuiuti, usando de suas atribuições legais nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal, torna pública a abertura de inscrições do Processo Seletivo para provimento dos cargos públicos de Agente 
Comunitário de Saúde, Professor de Educação Básica I - Educação Infantil, Professor de Educação Básica I – 1º 
ao 5º ano, Professor de Educação Básica II – Arte, Professor de Educação Básica II – Português, Professor de 
Educação Básica II – Ciências, Professor de Educação Básica II – Educação Física, Professor de Educação 
Básica II – Geografia, Professor de Educação Básica II – História, Professor de Educação Básica II – Inglês, 
Professor de Educação Básica II – Matemática, Professor de Educação Básica II – Educação Especial, Professor 
de Informática. 
 
A realização do Processo Seletivo foi autorizada pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme despacho exarado em 
processo próprio e para execução do Processo Seletivo sob a organização da empresa RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda.,com a supervisão da Comissão Fiscalizadora. 
 
A realização da prova escrita objetiva está prevista para o dia 09 de fevereiro de 2014. 
 
Os requisitos, vencimentos, número de vagas, carga horária e taxa de inscrição são os estabelecidos na tabela abaixo:  
 

EMPREGO REQUISITOS EXIGIDOS 
(CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE) 

VAGAS VENCIMENTOS JORNADA DE 
TRABALHO 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

Agente 
Comunitário 

de Saúde 

Ensino Fundamental Completo e residir, 
obrigatoriamente, na área de atuação em 
que irá trabalhar. 

07 R$ 678,00 40 horas semanais R$ 20,00 

Professor de 
Educação 
Básica I – 
Educação 

Infantil 

Curso superior com Licenciatura de 
graduação plena com curso normal em 
nível médio, e ou Curso Normal Superior, e 
ou Licenciatura Plena em Pedagogia com 
Habilitação em Educação Infantil e ou Pós 
Graduação em Educação Infantil 

01 
R$. 12,50 
hora/aula 

24 (vinte e quatro) horas, das 
quais 18 (dezoito) horas em 
atividades com os alunos, 2 

(duas) horas/HTPC e 2 (duas) 
horas/atividades na 

escola/HTPI e 2 (duas) 
horas/HTPL. 

R$ 50,00 

Professor de 
Educação 

Básica I – 1º 
ao 5º ano 

Professor de Educação Básica I - Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos do 1º ao 5º ano – Curso superior 
com Licenciatura de Graduação Plena com 
normal em nível médio, e ou Curso Normal 
Superior, e ou Licenciatura em Pedagogia 
com Habilitação em Magistério nas séries 
Inicias 

01 
R$. 12,50 
hora/aula. 

28 (vinte e oito) horas, das 
quais 21 (vinte e uma) horas 
em atividades com os alunos, 

2 (duas) horas/HTPC e 4 
(quatro) horas/atividades na 

escola/HTPI e 1 (uma) 
hora/HTPL. 

R$ 50,00 

Professor de 
Educação 
Básica II – 

Arte 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior de 
licenciatura plena em Educação Artística, 
Artes ou Linguagens Específicas, Artes 
Visuais, Artes Cênicas (Teatro), fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC 

01 
R$. 12,50 
hora/aula. 

32 (trinta e duas) horas, das 
quais 24 (vinte e quatro) horas 
em atividades com os alunos, 
3 (três) horas/HTPC,  1 (uma) 

horas/atividades na 
escola/HTPI e 4 (quatro) 

horas/HTPL 
*(jornada mínima de 12 horas) 

R$ 50,00 

Professor de 
Educação 
Básica II – 
Português 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior de 
licenciatura plena em Língua Portuguesa, 
fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

01 
R$. 12,50 
hora/aula 

32 (trinta e duas) horas, das 
quais 24 (vinte e quatro) horas 
em atividades com os alunos, 
3 (três) horas/HTPC,  1 (uma) 

horas/atividades na 
escola/HTPI e 4 (quatro) 

horas/HTPL 
*(jornada mínima de 12 horas) 

R$ 50,00 

Professor de 
Educação 
Básica II – 
Ciências 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior de 
licenciatura plena em Graduação em curso 
superior de licenciatura plena na área de 
Ciências/ Biologia/Ciências Biológicas, 
fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC 

01 
R$. 12,50 
hora/aula. 

32 (trinta e duas) horas, das 
quais 24 (vinte e quatro) horas 
em atividades com os alunos, 
3 (três) horas/HTPC,  1 (uma) 

horas/atividades na 
escola/HTPI e 4 (quatro) 

horas/HTPL 
*(jornada mínima de 12 horas) 

R$ 50,00 

Professor de 
Educação 
Básica II – 
Educação 

Física 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior de 
licenciatura plena em Educação Física, 
fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC, e inscrição no 
Conselho Regional de Educação Física 
(CREF), conforme a Lei nº 9.696/1998. 
 

01 
R$. 12,50 
hora/aula. 

32 (trinta e duas) horas, das 
quais 24 (vinte e quatro) horas 
em atividades com os alunos, 
3 (três) horas/HTPC,  1 (uma) 

horas/atividades na 
escola/HTPI e 4 (quatro) 

horas/HTPL 
*(jornada mínima de 12 horas) 

R$ 50,00 
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EMPREGO REQUISITOS EXIGIDOS 
(CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE) 

VAGAS VENCIMENTOS JORNADA DE 
TRABALHO 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

Professor de 
Educação 
Básica II – 
Geografia 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior de 
licenciatura plena na área de Geografia, 
fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

01 
R$. 12,50 
hora/aula. 

32 (trinta e duas) horas, das 
quais 24 (vinte e quatro) horas 
em atividades com os alunos, 
3 (três) horas/HTPC,  1 (uma) 

horas/atividades na 
escola/HTPI e 4 (quatro) 

horas/HTPL 
*(jornada mínima de 12 horas) 

R$ 50,00 

Professor de 
Educação 
Básica II – 

História 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior de 
licenciatura plena em História, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. 

01 
R$. 12,50 
hora/aula. 

 

32 (trinta e duas) horas, das 
quais 24 (vinte e quatro) horas 
em atividades com os alunos, 
3 (três) horas/HTPC,  1 (uma) 

horas/atividades na 
escola/HTPI e 4 (quatro) 

horas/HTPL 
*(jornada mínima de 12 horas) 

R$ 50,00 

Professor de 
Educação 
Básica II – 

Inglês 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior de 
licenciatura plena em História, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. 

01 
R$. 12,50 
hora/aula. 

 

32 (trinta e duas) horas, das 
quais 24 (vinte e quatro) horas 
em atividades com os alunos, 
3 (três) horas/HTPC,  1 (uma) 

horas/atividades na 
escola/HTPI e 4 (quatro) 

horas/HTPL 
*(jornada mínima de 12 horas) 

R$ 50,00 

Professor de 
Educação 
Básica II – 
Matemática 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior de 
licenciatura plena em Matemática, fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

01 
R$. 12,50 
hora/aula. 

32 (trinta e duas) horas, das 
quais 24 (vinte e quatro) horas 
em atividades com os alunos, 
3 (três) horas/HTPC,  1 (uma) 

horas/atividades na 
escola/HTPI e 4 (quatro) 

horas/HTPL 
*(jornada mínima de 12 horas) 

R$ 50,00 

Professor de 
Básica II -  
Educação 
Especial 

Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento – TG. 
Ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia 
com habilitação específica na respectiva área da 
Educação Especial; ou ser portador de 
Licenciatura Plena em Pedagogia com certificado 
de especialização ou de aperfeiçoamento na área 
da Educação Especial com, no mínimo, 360 
horas; ou ser portador de Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com certificado de curso de 
atualização autorizado pela Coordenadoria de 
Estudos e Normas Pedagógicas - CENP, na área 
da Educação Especial; ser portador de diploma de 
Curso Normal Superior ou Programa Especial de 
Formação Pedagógica Superior (Del. CEE 
12/2001), qualquer que seja a nomenclatura 
adotada pelo programa, com habilitação 
específica ou certificado de cursos de 
especialização ou aperfeiçoamento – mínimo 360 
horas ou atualização autorizada pela CENP, na 
área da Educação Especial; ou ser portador de 
outras licenciaturas – Plena, com pós-graduação 
Strictu Sensu na área de Educação Especial. Ou 
ser portador de Certificado equivalente à 
licenciatura plena, obtido em cursos regulares de 
programas especiais, nos termos previstos pelo 
Conselho Nacional de Educação, na Resolução 
CNE/CP nº 2 de 26, publicada a 27/06/1997, na 
disciplina objeto do concurso, obrigatoriamente 
acompanhado do diploma de curso de 
bacharelado ou de tecnologia de nível superior, 
que permitiu a formação docente. Ou ser portador 
de licenciatura em Cursos Superiores de 
Formação de Professores de Disciplinas 
Especializadas no Ensino de 2º Grau, na forma 
prevista pela Portaria Ministerial nº 432 de 19, 
publicada a 20-07-71, Esquemas I e II, na 
disciplina objeto do concurso, conforme consta do 
diploma. 

01 
R$. 12,50 
hora/aula. 

32 (trinta e duas) horas, das 
quais 24 (vinte e quatro) horas 
em atividades com os alunos e 
com a Psicopedagoga, 3 (três) 

horas/HTPC,  1 (uma) 
horas/atividades na 

escola/HTPI e 4 (quatro) 
horas/HTPL. 

 

R$ 50,00 

Professor de 
Informática 

Ensino Superior em Ciência da 
Computação 

01 R$1.800,00 40 horas semanais R$ 50,00 

 
A inscrição será feita por meio da Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, no período de 06 a 17 de 
janeiro de 2014. 
Se o candidato optar em fazer sua inscrição presencial deverá dirigir-se pessoalmente, ou por seu procurador, ao Posto 
de Inscrição, na Prefeitura do Município de Tuiuti, localizada a Rua Zeferino de Lima, nº 117, Centro - Tuiuti/SP, no 
período de 06 a 17 de janeiro, das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00, durante o período de inscrição exceto aos 
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sábados, domingos e feriados, para preenchimento da inscrição e emissão de seu boleto bancário. 
Para o emprego de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, a inscrição poderá ser feita apenas na forma presencial. 
O candidato que for se inscrever para o emprego de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE deverá apresentar uma 
conta de água ou de luz para comprovação da área de sua residência. 
O candidato que for se inscrever para o emprego de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE deverá, no ato da inscrição 
comprovar residência nas seguintes áreas: 
 

ÁREA I Centro 
ÁREA II Arraial 
ÁREA III Lima Rico 
ÁREA IV Passa Três 

 
O Edital de abertura do Processo Seletivo nº 01/2013, em sua íntegra, com dados inclusive sobre os portadores de 
deficiência, documentos necessários para a inscrição, etapas do certame, conteúdo programático, critérios de 
classificação, prazos e demais condições, está disponível nos endereços eletrônicos da empresa realizadora do certame 
e da Prefeitura do Município de Tuiuti (www.rboconcursos.com.br e www.tuiuti.sp.gov.br). 
 

 
 

Tuiuti/SP, 27 de dezembro de 2013. 
 

Jair Fernandes Gonçalves 

Prefeito Municipal de Tuiuti 
  


