
CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2018

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
(EXTRATO – RETIFICADO EM 19/03/2018)

A Prefeitura  da  Estância  Turística  de  Avaré,  estado  de  São  Paulo,  torna  público  que
realizará na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal/1988, a abertura de inscrições ao
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados
providos pelo regime estatutário Lei Municipal nº 231/94, Lei Municipal 2007/2016 de 03/05/2016, Lei
Municipal nº 315/95 de 23/05/1995, Lei Municipal nº 053/1993 de 29/06/1993, Leis Complementares
nº 126/2010 de 02/06/2010, 216/2016 de 03/05/2016. O concurso público será regido pelas instruções
especiais  constantes  do  presente  instrumento  elaborado  de  conformidade  com  os  ditames  da
legislação federal e municipal vigentes e pertinentes.

Ensino Fundamental 
Nomenclatura Vagas Carga

Horária
Padrão (Nível e

Grau)
Vencimento

(R$) Requisitos Taxa de
Inscrição

Monitor 06 40 horas
semanais

Ref. 04 Padrão
Inicial R$ 1.215,59

Ensino
Fundamental

Completo R$ 20,00

Ensino Médio 

Nomenclatura Vagas Carga
Horária

Padrão (Nível e
Grau)*

Vencimento
(R$) Requisitos Taxa de

Inscrição

Auxiliar de
Desenvolvimento

Infantil
04 44 horas 

Nível I Padrão A
de Auxiliar de

Desenvolvimento
Infantil

R$ 1.929,60

Ensino Médio
Completo com

habilitação
específica para o

Magistério ou
Curso Completo
de Licenciatura

Plena em
Pedagogia

R$ 30,00

Ensino Superior
Nomenclatura Vagas Carga

Horária
Padrão (Nível e

Grau)*
Vencimento

(R$) Requisitos Taxa de
Inscrição

PEB I
(Professor de

Educação
Básica I)

15 30 horas /
aulas

semanais
/ 135

horas /
aulas

mensais

Nível I Padrão A
de PEB I

R$ 16,68
hora/aula 

(R$ 2.251,80)

Graduação em
curso Superior
Completo em
Licenciatura

Plena em
Pedagogia com

habilitação
específica ou

em Curso
Normal

R$ 45,00
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Superior

PEB II - Inglês
(Professor de

Educação
Básica II -

Inglês)

02

30 horas /
aulas

semanais
/ 135

horas /
aulas

mensais

Nível I Padrão A
de PEB II

R$ 18,60 h/a

Graduação em
Curso Superior
em Licenciatura

Plena em
disciplinas

específicas das
áreas do currículo

das unidades
escolares do

sistema municipal
de Ensino de
acordo com a

legislação vigente

R$ 45,00

 *Anexo II da L.C. nº 216/2016 Alterado pela L.C. nº 223/2016 

As  inscrições  serão  feitas  das  10  horas  do  dia  01/04/2018 às  16  horas  do  dia  16/04/2018
(período em que a 2ª via do boleto estará disponível),  exclusivamente pela internet no site
www.conscamweb.com.br.

Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições:

a) acessar o site www.conscamweb.com.br;
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler,  na íntegra, o respectivo Edital,  escolher o cargo, preencher total e corretamente a ficha de
inscrição, observando-se o item 4.8, sendo que após a efetivação da inscrição não será permitida, em
hipótese alguma, a troca do cargo pretendido;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento correspondente da taxa de inscrição.

O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agência bancária ou casas
lotéricas até o dia 17/04/2018, entendendo-se como não úteis os feriados nacionais, estaduais e
municipais, e respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal
horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada e recebida.

Os candidatos poderão realizar inscrição do Concurso Público nº 001/2018, para mais de um
cargo, desde que as provas não sejam realizadas no mesmo período, conforme quadro abaixo:

1º Período (Manhã) - 08:00 horas 2º Período (Tarde) - 14:00 horas
- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
- Monitor

- PEB I (Professor de Educação Básica I)
- PEB II - Inglês (Professor de Educação Básica II -
Inglês)

O edital do Concurso Público nº 001/2018 completo com: escolaridade exigida, tipo de
prova, salário, valor da taxa de inscrição, documentos necessário à inscrição e à nomeação, data da
prova, programas, bibliografias e demais instruções serão afixados no quadro de avisos do Centro
Administrativo Municipal e Paço Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turística de
Avaré  (aos  sábados) (https://www.avare.sp.gov.br/semanario/digital/)  seja  na  versão  impressa  ou
eletrônica, no site oficial em www.avare.sp.gov.br e no site www.conscamweb.com.br  e os Extratos do
Edital do Concurso Público, assim como eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas
para a realização do Concurso Público nos demais jornais de circulação no Município de Avaré e
região, a disposição dos interessados

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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