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EXTRADO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº: 03/2011
O Prefeito do Município de São João de Iracema, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura das inscrições e estabelece normas para a
realização de Processo Seletivo Simplificado, para seleção de Monitores de Transporte Escolar, para
admissão temporária por prazo determinado para atendimento ao convênio firmado com a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo e para seleção de professores para eventuais substituições em caso de
afastamentos por licenças maternidade, licença médicas, licenças saúde, licenças premio e outras situações
afins, através de contratação temporária por prazo determinado e de excepcional interesse público, de acordo
com as necessidades do Município, com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da CF.
INSCRIÇÕES: Serão realizadas exclusivamente através de Formulário de Inscrição, disponível no
endereço eletrônico www.institutosoler.com.br, das 09hs do dia 16 de agosto até ás 22hs do dia 24 de
agosto de 2011.
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$30,00 (trinta reais) para os cargos de até nível médio e R$ 60,00
(sessenta reais) para os cargos de nível superior.
PROVAS: As Provas objetivas serão realizadas no dia 04 de setembro de 2011 em locais e horários a
serem divulgados após a homologação das inscrições.
CARGOS:
Cargos

Numero de
Vagas

Requisitos

Remuneração
Mensal

01-Monitor Educacional

05

Ensino Médio Completo

R$ 700,00

Carga
Horária
Semanal
40

02-Professor de Educação Básica II– PEB
II – Oficina (Orientação para Estudos e
Pesquisa)
03-Professor de Educação Básica II– PEB
II – Oficina (Informática Educacional)

01

Licenciatura Plena ou Licenciatura
Plena em Pedagogia

R$ 10,00 hora

ATÉ 30

01

Licenciatura em qualquer disciplina,
comprovando formação,
conhecimento e proficiência na área
de Informática

R$ 10,00 hora

ATÉ 30

O Edital na integra será publicado no Quadro de avisos da Prefeitura do Município de São João de
Iracema e nos endereços eletrônicos www.saojoaodeiracema.sp.gov.br e www.institutosoler.com.br.
São João de Iracema - SP, 12 de agosto de 2011.
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