
 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 
EDITAL NORMATIVO RESUMIDO 

“Dispõe sobre abertura de inscrição para o Processo Seletivo nº 001/2016” 
 

1 DAS ESPECIFICAÇÕES 
1.1 O MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA, Estado de São Paulo, faz saber e torna pública a abertura de inscrições para o PROCESSO 

SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2016, destinado ao provimento de vagas a serem preenchidas por prazo determinado, de 
acordo com o item 2 e com o surgimento das necessidades do MUNICÍPIO durante o prazo de validade do Processo Seletivo, com a 
execução técnico-administrativa da empresa GL – CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO EDUCATIVA S/S LTDA, o 
qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital nos termos do art. 37, incisos IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica 
do Município, Lei Municipal nº 1.083 de 24 de maio de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 1.222 de 21 de julho de 2009 e no que 
couber pela Lei Complementar nº 54 de 10/08/2010, Lei Complementar nº 55 de 25/11/2010, Lei Complementar nº 64 de 
24/02/2012, Lei Complementar nº 39 de 26/12/2007, Lei Municipal nº 1.151/2007, suas alterações e demais legislações pertinentes. 

1.2 A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Processo Seletivo dar-se-ão com a 
afixação no Quadro de Publicações do Município de Paulo de Faria e/ou seus extratos serão publicados em Jornal Oficial do município 
e no site do Município de Paulo de Faria no endereço www.paulodefaria.sp.gov.br e no site da GL Consultoria no endereço 
www.glconsultoria.com.br.  
 

2 DOS EMPREGOS 
 

Emprego 
Carga 

Horária1 
Vagas 

Ref. Salário Pré-requisitos Inscrição 

PEB I – Professor de Educação 
Básica I – 1º ao 5º ano 

30 h/s CR 
REf.1 
Nível I 

R$ 1.920,83 

Diploma e/ou declaração de normal de superior, habilitação 
pra o magistério em nível médio com habilitação em 
magistério das séries iniciais do ensino fundamental e 
educação infantil ou licenciatura plena em pedagogia. 

R$ 50,00 

PEB I – Professor de Educação 
Básica I – Educação Infantil 

25 h/s CR 
REf.1 
Nível I 

R$ 1.600,69 

Diploma e/ou declaração de normal de superior, habilitação 
pra o magistério em nível médio com habilitação em 
magistério das séries iniciais do ensino fundamental e 
educação infantil ou licenciatura plena em pedagogia. 

R$ 50,00 

PEB II – Professor de Educação 
Básica II – Inglês 

30 h/s CR 
Ref. 1 

Nível II 
R$ 14,07 

Licenciatura plena da área específica para professor de 
educação básica II, Disciplina Específica – Língua Portuguesa 
com habilitação em língua inglesa. 

R$ 50,00 

PEB II – Professor de Educação 
Básica II –Educação Física. 

30 h/s CR 
Ref. 1 

Nível II 
R$ 14,07 

Licenciatura Plena da área específica para Professor de 
Educação Básica II, Disciplina Específica –Educação Física. 

R$ 50,00 

Professor PEB II de Artes – EJA 02 h/s 1 h/a R$ 14,07 Licenciatura plena em educação artística/arte. R$ 50,00 

Professor PEB II de Ciências – EJA 02 h/s 1 h/a R$ 14,07 Licenciatura plena em ciências. R$ 50,00 

 
 

 

2.1 Durante o período de validade do Processo Seletivo, os candidatos ainda não convocados poderão ser chamados pela ordem de 
classificação para o provimento de outras vagas que vierem a surgir no Quadro de Pessoal. 
 

3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, conforme procedimento a seguir: 
3.1.1 A inscrição deverá ser efetuada no período entre a 0h (zero hora) do dia 31 de Outubro e 23h59 (vinte e três horas e cinquenta 

e nove minutos) do dia 10 de Novembro de 2016 (horário de Brasília/DF) através de formulário específico disponível na página 
eletrônica da GL Consultoria (www.glconsultoria.com.br). 

3.1.1.1 Para inscrever-se o candidato deverá sequencialmente: acessar o site www.glconsultoria.com.br, localizar no site o local indicado 
para inscrição neste Processo Seletivo, preencher corretamente o formulário de inscrição, imprimir o boleto bancário e efetuar o 
pagamento referente à inscrição na rede bancária. 
 

 

 

4 DA PROVA ESCRITA 
4.1 A PROVA ESCRITA será realizada no Município de Paulo de Faria, no dia 27 DE NOVEMBRO DE 2016 das 09h às 12h na EMEB 

“VICENTE LUIZ DA COSTA”, situada à Rua Bom Jesus, nº 701, Centro, Paulo de Faria, Estado de São Paulo. 
4.2 A PROVA ESCRITA constará de: 
4.2.1 CADERNO DE QUESTÕES com de 25 (vinte e cinco) questões de teste de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, sendo 

somente 01 (uma) a correta, sendo avaliada numa escala de 0,00 (zero) a 7,50 (sete e meio) pontos; 
4.2.2 REDAÇÃO TEMÁTICA que deverá conter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas, e deverá ser escrita em Língua 

Portuguesa avaliada numa escala de 0,00 (zero) a 2,50 (dois pontos e meio) pontos. 
 
 

                                                 
1

Carga Horária: Semanal 

http://www.paulodefaria.sp.gov.br/
http://www.glconsultoria.com.br/
http://www.glconsultoria.com.br/
http://www.glconsultoria.com.br/


 

 
 

 

 
 

5 DA PROVA DE TÍTULOS 
5.1 O candidato interessado em participar da Prova de Títulos deverá postar em carta registrada, até o último dia útil do período de 

inscrição, à GL Consultoria, Município de Bady Bassitt, CEP 15115-000, Caixa Postal nº 121 os documentos comprobatórios de 
sua titulação. 

 

 

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do Processo Seletivo, 

tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes. 
6.2 A validade do presente Processo Seletivo será de 12 (doze) meses a partir da 01 de Janeiro de 2017, podendo ser prorrogado uma 

única vez, por igual período, por interesse e conveniência da administração. 
6.3 As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o fato respectivo, através da 

publicação de Edital correspondente. 
6.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Fiscalizadora e pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.  

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
PAULO DE FARIA-SP, 26 DE OUTUBRO DE 2016. 

 
 

 
 

MÁRIO DE FELÍCIO NETO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 


