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                                                  EDITAL RESUMIDO DE CONCURSO PÚBLICO  

 
                                                   CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2007 

 
 

O Prefeito Municipal de Vera Cruz, Sr. VALDIVINO DE MOURA, torna público que estão 
abertas as inscrições para o Concurso Público para o preenchimento dos cargos públicos abaixo relacionados: 

            
I - DA CARACTERIZAÇÃO DAS VAGAS A SEREM CONTRATADAS PELO CONCURSO PÚBLICO: 
 

Cargos Vagas Ref. Vencimento    Jornada 
Trabalho 
Semanal 

Requisitos Taxa  de 
Inscrição 
      R$ 

Motorista 01 07-A R$ 495,43 44 Alfabetizado, CNH – D  20,00 
Encarregado de Setor I 01 08-A R$ 516,55 44 Primeira etapa do Ensino 

Fundamental ou antigo 
Primário Completo 

 
20,00 

Marceneiro 01 08-A R$ 516,55 44 Primeira etapa do Ensino 
Fundamental ou antigo 
Primário Completo 

 
20,00 

Merendeira 02 03-A R$ 410,94 44 Primeira etapa do Ensino 
Fundamental ou antigo 
Primário Completo 

 
20,00 

Atendente de Creche 09 02-A R$ 389,82 44 Ensino Médio Completo 30,00 
Escriturário I 04 06-A R$ 474,30 44 Ensino Médio Completo 30,00 
Professor  de 
Informática 

02 10-A R$ 622,15 44 Curso Superior ou Técnico 
em Informática 

30,00 

Fiscal de Obras 01 10-A R$ 622,15 44 Curso Superior ou Técnico 
em Edificações 

30,00 

Professor 03 11-A R$ 706,63 30 Pedagogia com habilitação 
para o Magistério ou Curso 
normal de nível médio, 
destinado à formação de 
Professores de Educação 
Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental 

30,00 

Professor PEB I 02 12-A R$ 812,24 30 Pedagogia com habilitação 
para o Magistério ou Curso 
normal de nível médio, 
destinado à formação de 
Professores de Educação 
Infantil e das 04 primeiras 
séries do Ensino 
Fundamental 

30,00 

Assistente Social 01 13-A R$ 917,84 44 Curso Superior Completo e 
Registro no CRASS 

50,00 

Assistente 
Administrativo 

01 13-A R$ 917,84 44 Curso Superior 
 

50,00 

Diretor de Escola 01 13-A R$ 917,84 44 Curso Superior e 
Experiência de 5 anos no 
magistério público 

50,00 

Oficial Administrativo 01 14-A R$ 1.023,44  44 Curso Superior 50,00 
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II - DAS INSCRIÇÕES 
 
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
1.2. Não será permitida inscrição pelo correio, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido. 
2. As inscrições ficarão abertas na Biblioteca Pública Municipal, estabelecida à Avenida Monsenhor 

Florentino Santamaria Nº 290, nesta cidade de Vera Cruz-SP, no horário das 09:00 às 12:00, das 14:00 às 
17:00 horas, no período de 24/09/2007  a  28/09/2007. 

3. Para obter informações sobre as inscrições o candidato poderá se dirigir a Prefeitura Municipal, 
sita à Avenida Sete de Setembro Nº 885, ou por acesso via Internet nos endereços eletrônicos 
www.apiceconcursos.com.br e www.veracruz.sp.gov.br  durante o período das inscrições, por meio do 
link correlato ao concurso público. 

4. Para inscrever-se no local indicado o candidato deverá, no período de inscrições: 
4.1. Apresentar-se no local de inscrição relacionada no item 2 e: 

 a)  retirar gratuitamente a ficha de inscrição; 
 b) ler as informações relativas ao Concurso Público, e, ciente das condições 

estabelecidas no presente Edital, preencher a ficha de inscrição e assinar o termo de responsabilidade; 
 c) entregar a ficha de inscrição e efetuar o pagamento da mesma no endereço 

indicado no item 2; 
 d) o pagamento da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque; o 

pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação; 
 e) em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á 

automaticamente sem efeito a inscrição; 
  4.2. Será permitida a inscrição por procuração mediante entrega do original da mesma, 
acompanhada de cópia autenticada do documento de identidade do candidato e apresentação da cédula de 
identidade do seu procurador; deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, que ficará 
retida (na procuração não há necessidade de reconhecimento de firma); 

 a) o candidato ou seu procurador é responsável pelas informações prestadas no 
formulário de inscrição, arcando o candidato com as eventuais conseqüências de erros de preenchimento. 

5. O candidato deverá indicar, na ficha de inscrição, a opção do cargo público para o qual pretende 
concorrer, conforme tabela na ficha de inscrição. 

6. Ao se inscrever, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre a 
aplicação das provas (Capítulo VIII, item 2 do Edital), uma vez que só poderá concorrer a um cargo público 
por período de aplicação das provas; 
            6.1. O candidato que efetivar mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação de provas 
terá a primeira inscrição cancelada; não sendo possível identificar a primeira inscrição efetivada, todas serão 
canceladas.  

7. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 
reservando-se à Prefeitura Municipal e a Ápice Concursos Públicos Ltda., o direito de excluir do Concurso 
Público aquele que não preencher esse documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou que 
fornecer dados inverídicos ou falsos. 

8. O candidato portador de deficiência que necessitar de condição especial para realização da prova, 
deverá solicitá-la até o término das inscrições por meio de correspondência para o endereço: Rua 
Aquidaban, 37, CEP 16.010-110, Araçatuba/SP. 

9. Os interessados para os cargos de Professor, Professor PEB I, Diretor de Escola e Professor de 
Informática que forem apresentar títulos, DEVERÃO FAZÊ-LO NO ATO DA INSCRIÇÃO.  

     A atribuição dos pontos consta da tabela a seguir: 
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TÍTULO COMPROVANTE QUANTIDADE 

MÁXIMA 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
Doutor, obtido até a 
data de entrega de 
títulos. 

Diploma devidamente registrado ou 
certificado/declaração de conclusão 
do grau ou da ata da defesa da tese. 
 

1 5 

Mestre, obtido até a 
data da entrega de 
títulos. 

Diploma devidamente registrado, ou 
certificado/declaração de conclusão 
de curso e obtenção do grau ou da 
ata da defesa da dissertação. 

1 3 

Curso de 
especialização com 
360 horas no 
mínimo, concluído 
até a data da 
entrega de títulos. 

Certificado/declaração de conclusão 
de curso, em papel timbrado da 
instituição, com assinatura e 
carimbo do responsável, número de 
horas e data do documento. 

1 1 

 
 

III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

3.1. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de sua homologação e 
poderá ser prorrogado por mais 2 (dois) anos, alcançando os cargos públicos que vagarem ou forem criados 
no decorrer do período. 

3.2. O Edital completo acha-se publicado nos sites www.apiceconcursos.com.br e 
www.veracruz.sp.gov.br e afixado Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Vera Cruz e no local das 
inscrições a partir de 24 de setembro de 2007, onde poderá ser consultado por qualquer interessado; sendo 
de responsabilidade do candidato o acompanhamento no Jornal de publicações oficiais do Município. 

3.3. E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 
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