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PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 

 
Edital de Retificação nº 01 e Reabertura das Inscrições 

 

A Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado de São Paulo, através do Chefe do 

Poder Executivo, Senhor Marcelino Abbes Filho, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a empresa CEMAT Assessoria Administrativa Ltda, responsável pela 

realização do Processo Seletivo nº 02/2019, tornam público aos interessados, com 

fundamento no Capítulo IX, item 6, do Edital do Processo Seletivo nº 02/2019, as 

seguintes retificações: 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

I - DAS FUNÇÕES PÚBLICAS 

. . . 

2- As funções, a vaga, o salário mensal, a jornada de trabalho semanal, a taxa de 

inscrição e os requisitos necessários para este processo admissional são os seguintes:  

 

FUNÇÃO VAGA 
SALÁRIO 

R$. 
JORNADA    
SEMANAL 

TAXA 
R$. 

REQUISITOS 
BÁSICOS 

GRUPO DE PROVA 

Coletor de Lixo 01 
R$. 

998,00 
40 

horas 
55,00 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

 Português  

(25 questões) 
 Matemática  

(25 questões) 

Cuidador para 

Alunos com 

Necessidades 

Especiais 

01 
R$. 

1.443,58 
40 

horas 
80,00 

Curso Normal em 
nível Médio ou 
superior, 
Licenciatura de 
graduação plena em 
Pedagogia. 

 Português  
(15 questões) 

 Matemática  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(20 questões) 

Dentista 01 
R$. 

2.625,69 
20 

horas 
80,00 

Ensino Superior 
completo de 
Odontologia e 
registro no Conselho 

de Classe – CRO.  

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  

(25 questões) 

Enfermeira Padrão 01 
R$. 

2.117,61 
40 

horas 
80,00 

Ensino Superior 
completo em 
Enfermagem e registro 
no Conselho de Classe 
– COREN. 

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

Jardineiro 01 
R$. 

998,00 
40 

horas 
55,00 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

 Português  
(25 questões) 

 Matemática  
(25 questões) 
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Mecânico 01 
R$. 

998,00 
40 

horas 
55,00 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

 Português  
(15 questões) 

 Matemática  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(20 questões) 

Operador de 

Máquinas II 
01 

R$. 
998,00 

40 
horas 

55,00 

Ensino 
Fundamental 

incompleto e 
Carteira Nacional 
de Habilitação 
categoria D 

 Português  
(10 questões) 

 Matemática  

(10 questões) 
 Conhecimentos 

Específicos  
(20 questões) 

  Prática 

Pedreiro 01 
R$. 

998,00 
40 

horas 
55,00 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

 Português  
(15 questões) 

 Matemática  

(15 questões) 
 Conhecimentos 

Específicos  
(20 questões) 

Pintor 01 
R$. 

998,00 
40 

horas 
55,00 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

 Português  
(15 questões) 

 Matemática  
(15 questões) 

 Conhecimentos 

Específicos  
(20 questões) 

Professor I Titular 

de Ensino 

Fundamental 

 01 
R$. 

1.918,50 

30 

horas 
80,00 

Curso Normal em 
nível Médio ou 
superior, 

Licenciatura de 
graduação plena em 
Pedagogia. 

 Português  
(15 questões) 

 Matemática  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(20 questões) 

Professor Titular de 

Ensino 

Fundamental II – 

Artes 

01 
R$. 

1.918,50 
30 

horas 
80,00 

Licenciatura Plena 
em Educação 

Artística ou 

Licenciatura plena 
em arte em 
qualquer das 
linguagens. 

 Português  

(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

Professor Titular de 

Ensino 

Fundamental II – 

Educação Física 

01 
R$. 

1.918,50 

30 

horas 
80,00 

Nível Superior em 
Educação Física com 

formação em 
Licenciatura 
(Resolução CNE/CP 
01/02) e/ou 
Licenciatura Plena 
em Educação Física 
(Resolução CFE 

03/87) e Registro no 

CREF. 

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 
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Técnico em 

Enfermagem 
01 

R$. 

998,00 

40 

horas 
65,00 

Ensino Médio 

Completo, curso 

Técnico 

Enfermagem e 

registro conselho 

classe – COREN. 

 Português  

(15 questões) 

 Matemática  

(15 questões) 

 Conhecimento

s Específicos  

 (20 questões) 
 

Leia-se como segue e não como constou: 

II - DAS INSCRIÇÕES 

. . .  

9- Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas 

deficientes na presente seleção para funções cujas atribuições sejam compatíveis com a 

deficiência de que são portadoras, nos termos do artigo 84, da Lei Orgânica do Município.  

9.1- Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, desprezar-se-á a 

fração inferior a meio e arredondar-se-á para a unidade imediatamente superior 

a que for igual ou superior a meio. 

9.2- O candidato portador de deficiência declarará o tipo e o grau de incapacidade que 

apresenta na ficha de inscrição, bem como apresentará atestado médico que 

comprove sua deficiência. O atestado deverá ser entregue juntamente com a 

ficha de inscrição no protocolo do Paço da Prefeitura Municipal, dentro do período 

de inscrição ou, poderá ser enviado por Sedex no endereço da CEMAT, Rua João 

Becão, nº 444, centro, CEP: 17550-000, em Júlio Mesquita-SP, devendo ser 

postado dentro do período de inscrição. 

9.3- O candidato cego ou amblíope deverá solicitar por escrito, e protocolar junto à 

Prefeitura Municipal, até o término das inscrições, a confecção de prova em 

Braille ou ampliada. Os que não o fizerem no prazo mencionado não terão a 

prova preparada seja qual for o motivo alegado. 

9.4- Os deficientes visuais (cegos) somente prestarão as provas mediante leitura ou 

através do sistema Braille, e suas respostas deverão ser transcritas também em 

Braille. Os referidos candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação 

das provas, reglete ou punção.  

 

Leia-se como segue e não como constou: 

IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

1- As provas realizar-se-ão na cidade de Terra Roxa-SP, na E.M.E.F. 

“Professor Raymundo Ribeiro e Silva Junior”, localizada à Rua Cônego Fernando  

de Rosa, nº 80, Jardim Nabia K. Bonemer, na data de 26 de janeiro de 2020 

(domingo), no horário com início às 9h00 (nove horas). 

. . . 

8- As pessoas com deficiência participarão do exame em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que respeita ao conteúdo e à avaliação 

das provas. 

 

9- Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada ou repetição de provas, nem 

aplicação de provas fora dos locais preestabelecidos. 

 

Em razão do presente edital de retificação, quanto às inscrições já 

efetuadas e pagas, o candidato portador de deficiência declarará o tipo e o grau de 

incapacidade através de atestado médico que comprove sua deficiência. O atestado 

deverá ser entregue juntamente com a cópia da ficha de inscrição no protocolo do Paço 

da Prefeitura Municipal, dentro do período de inscrição ou, poderá ser enviado por Sedex 

no endereço da CEMAT, Rua João Becão, nº 444, centro, CEP: 17550-000, em Júlio 

Mesquita-SP, devendo ser postado dentro do período de inscrição.  
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Em razão do presente edital de retificação, as inscrições já efetuadas e 

pagas, excepcionalmente, poderão tornar-se nulas e a taxa de inscrição será devolvida a 

pedido do candidato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir de 15 de janeiro de 

2020, ou a inscrição será confirmada automaticamente na função pretendida.  

As inscrições ficarão reabertas no período de 15 a 21 de janeiro de 

2020, através da internet no site da CEMAT ( www.cematconcurso.com.br ). 

As inscrições ficarão reabertas, por meio da Internet, a partir das 9h00 do 

dia 15/01/2020 até às 16h00 do dia 21/01/2020, horário de Brasília, exclusivamente no 

sítio eletrônico da CEMAT. 

Àquelas pessoas que não tiverem acesso particular a rede mundial de 

computadores (Internet) poderão utilizar o serviço para inscrições na Prefeitura Municipal 

de Terra Roxa, localizada à Avenida Coronel Walter, nº 06, Bairro Centro, na cidade de 

Terra Roxa-SP.  

São pressupostos para a inscrição constituindo, inclusive, condição para 

admissão:  

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei; 

b) Ter, à data do contrato, a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

c) Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo 

masculino, do Serviço Militar; 

d) Possuir, no ato do contrato, os documentos necessários para comprovação dos 

requisitos exigidos para a função a qual estiver se candidatando, conforme 

estabelecido no edital, exceto para a função de OPERADOR DE MÁQUINAS II, que a 

Carteira Nacional de Habilitação, categoria D ou superior, já será exigida no ato da 

prova prática (data 26/01/2020); 

e) Ter capacidade física e mental para o desempenho das funções; 

f) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno direito dos exercícios 

civis e políticos; 

g) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 

desabonadores; 

h) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital do Processo 

Seletivo nº 02/2019. 

O presente processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, contado da data 

de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, se o interesse público 

assim o exigir, a critério da Administração Municipal. 

Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições do Edital do Processo 

Seletivo nº 02/2019 e está à disposição dos interessados no quadro de atos oficiais da 

Prefeitura Municipal e no site da CEMAT (www.cematconcurso.com.br). 

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue 

ignorância, é expedido o presente Edital, que vai afixado no lugar de costume do Paço da 

Prefeitura Municipal e também na internet no sítio eletrônico da CEMAT 

(www.cematconcurso.com.br) e no portal eletrônico da Prefeitura Municipal 

(www.terraroxa.sp.gov.br), bem como publicado seu extrato no Jornal de circulação no 

Município. 

Prefeitura Municipal de Terra Roxa, 14 de janeiro de 2020. 

 

 

 

MARCELINO ABBES FILHO 

Prefeito Municipal 
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