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EDITAL RESUMIDO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB – I) 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB – II – EDUCAÇÃO ESPECIAL) 
 

MARLON JOSÉ BERNARDES PEREIRA, Prefeito do Município de Paulo de Faria, Estado de São Paulo, torna público 

na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO DE 

PROVAS E TÍTULOS, para o preenchimento das funções abaixo especificadas, destinadas ao suprimento de 

necessidades temporárias do interesse público, na forma do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal ocorridas 

dentro do prazo de validade previsto no presente Edital. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais 

constantes do presente Edital, elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigente e 

pertinente. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo serão de responsabilidade da CMM ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 

1.2 É de responsabilidade exclusiva de o candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este Processo Seletivo divulgado, até sua homologação, no site 

www.cmmconcursos.com.br e na Prefeitura. A partir da homologação as publicações serão feitas exclusivamente 

pela Prefeitura em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios. 

1.2.1 As provas serão aplicadas no Município de Paulo de Faria/SP. 

1.2.2 As funções temporárias destinam-se ao desenvolvimento das atribuições dos profissionais docentes dos 

CARGOS DE “PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I” e “PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II”, nas 

modalidades descritas no Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 54, de 10 de agosto de 2010 (Estatuto e 

Plano de Carreira e Valorização dos Professores da Educação Básica do Município de Paulo de Faria). 

1.2.3 Na seleção dos candidatos, tanto na inscrição quanto na classificação, NÃO HAVERÁ DISTINÇÃO ENTRE AS 

MODALIDADES DO CARGO DE “PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I”, havendo uma única classificação 

que servirá para o provimento das distintas atribuições e jornadas de trabalho (EJA 20 horas, PEB I 25 horas, 

PEB I 30 horas ou PEB I 36 horas semanais), descritas no Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 54/2010. 

1.2.4 Já a seleção de candidatos para as funções temporárias de “PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II” será 

exclusivamente voltada para a modalidade de “EDUCAÇÃO ESPECIAL”, aplicando-se as mesmas regras de 

seleção e provimento das funções temporárias, com inclusão da obrigatoriedade de possuir habilitação 

específica na área de Deficiência Mental, Visual e/ou Auditiva, conforme seu campo de atuação. 

1.2.5 O regime de direitos e deveres aplicáveis aos candidatos providos nas funções temporárias será 

“ESTATUTÁRIO”, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 54, de 10 de agosto de 2010 (Estatuto e 

Plano de Carreira e Valorização dos Professores da Educação Básica do Município de Paulo de Faria). 

1.2.6 As contribuições e os benefícios previdenciários e assistenciais dos funcionários providos serão vinculados ao 

Regime Geral de Previdência Social (RPPS), gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

1.2.7 Considera-se excepcional interesse público, na forma do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal: 

a) A convocação de candidato classificado, com a finalidade de substituir ausências temporárias, de até 30 

(trinta) dias, dos professores titulares de salas de aulas, ocasião na qual a remuneração será determinada 

conforme as quantidades de horas-aulas, horas-atividades ou horas de trabalho pedagógico coletivo, 

efetivamente prestadas e atestadas pela Diretoria da Unidade Escolar; 

b) A convocação de candidato classificado, para assumir a titularidade de sala de aula, quando constatado 

que, em razão do número de alunos matriculados, o quadro efetivo da Prefeitura é insuficiente para 

assistir à demanda observada, sendo então a remuneração atribuída conforme o mês trabalhado sob o regime 

de competência mensal; 

c) A convocação de candidato classificado, para assumir a substituição de titularidade de sala de aula, 

quando o titular tiver de ausentar-se ou afastar-se por período contínuo superior a 30 (trinta) dias, sendo 

então a remuneração atribuída conforme o mês trabalhado sob o regime de competência mensal. 
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1.2.8 O candidato que deixar de comparecer quando convocado nas hipóteses previstas nos subitens “b” e “c”, do item 

anterior, perderá seu direito de classificação para substituições posteriores, em quaisquer de suas modalidades. 

1.2.9 O valor das horas-aulas, horas-atividades e horas de trabalho pedagógico coletivo corresponderão ao valor 

proporcional aplicado sobre as tabelas salariais do Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 54, de 10 de 

agosto de 2010 (Estatuto e Plano de Carreira e Valorização dos Professores da Educação Básica do Município 

de Paulo de Faria), conforme a função substituída. 

1.2.10 Assegura-se à Administração estabelecer regras adicionais, dentro dos limites fixados pelas normas que regem o 

funcionalismo municipal, com o objetivo de que o excepcional interesse coletivo seja atendido de forma eficiente 

e compatível com necessidades do serviço público. 

1.3 As atribuições são as constantes do Anexo II do presente Edital, sendo indicativas das premissas que serão 

utilizadas na execução deste processo seletivo. 

1.4 O valor da taxa de inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 Para que não haja ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se lendo integralmente o Edital de 

Abertura, de modo a recolher o correspondente valor da taxa de inscrição somente após tomar conhecimento de 

todos os requisitos exigidos para o cargo e de todos os princípios, normas e condições estabelecidas no Edital 

de Abertura. 

2.2 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.cmmconcursos.com.br, de 02 a 13 de janeiro de 2019, 

localizar, no site, o “link” correlato ao Processo Seletivo – Paulo de Faria Edital N°001/2019. 

O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO DE 2019, NOS SITE: 

WWW.CMMCONCURSOS.COM.BR E AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA. 

 
 
 
SEM MAIS, 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Município de Paulo de Faria/SP, 02 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Marlon José Bernardes Pereira 

Prefeito Municipal 
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