PREFEITURA MUNICIPAL
PALMEIRA D’OESTE - Estado de São Paulo
Av. Francisco Félix de Mendonça, 4955 Centro
Fone/Fax (017)3651-1212 = CEP 15720-000
CNPJ Nº 46.609.731/0001-30
pmpalmeira@ig.com.br

EXTRATO DO EDITAL Nº 02/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Prefeito do Município de Palmeira D´Oeste, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas para a realização
de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de provas para a seleção de candidatos para as funções constantes
do quadro de funções abaixo, para o preenchimento de Funções e para o desenvolvimento de atividades em
eventuais substituições em caso de afastamentos por licenças maternidade, licença médicas, licenças saúde,
licenças prêmio, designação em cargo de gestor, entre outros, através de contratação temporária por tempo
determinado de acordo com as necessidades do Município, com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da
CF, na Lei Orgânica do Município de Palmeira D´Oeste e na Deliberação TC-A-15248/026/04 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

QUADRO DE FUNÇÕES
Nº DE
VAGAS

CARGA
HORÁRIA

PROFESSOR PEB I – ESPECIALIZAÇÃO AEE

R$ 2.513,27
mensais

01

30
horas
semanais

PSICOPEDAGOGO

R$ 2.140,25
mensais

01

30
horas
semanais

FUNÇÕES

REMUNERAÇÃO

ESCOLARIDADE/REQUISITOS
Habilitação em Magistério com
Especialização em Pré-escola.
Licenciatura Plena em
Pedagogia com Especialização
em Educação Especial.
Ensino Superior em Psicologia
com pós-graduação em
Psicopedagogia.

VALOR DA
TAXA DE
INSCRIÇÃO
R$ 50,00

R$ 50,00

INSCRIÇÕES: Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico
www.pcnconcursos.com.br, das 9 horas do dia 16 de abril de 2022 até às 24 horas do dia 01 de maio de
2022. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 02 de maio de 2022.
PROVAS: As Provas serão realizadas no dia 08 de maio de 2022, em locais e horários a serem divulgados
após a homologação das inscrições.
O Edital na integra está publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Palmeira D´Oeste (acesso
pelo

endereço

eletrônico

www.palmeiradoeste.sp.gov.br)

e

no

endereço

www.pcnconcursos.com.br.

Prefeitura do Município de Palmeira D´Oeste – SP em 12 de abril de 2022.
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