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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 

EDITAL Nº. 01/2010 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, pelo regime celetista, de acordo com a Constituição Federal e 
disposições contidas na Lei Orgânica do Município, Leis Municipais e demais Legislação pertinente, faz saber a quem possa 
interessar que estão abertas inscrições do CONCURSO PÚBLICO, para o preenchimento de diversas vagas e as que vierem a 
vagar, de seu quadro permanente de pessoal, conforme disposição legal e de acordo com as instruções a seguir: 
 
CAPÍTULO I  –  DOS CARGOS E VAGAS 
1. O concurso de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, descritos a seguir juntamente com as vagas 

disponíveis, a carga horária semanal exigida e o nível salarial respectivo e será realizado sob a responsabilidade da empresa 
MOURA MELO CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA. 
 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
Taxa de Inscrição: R$ 18,00 

Cód. Cargo Total de 
vagas 

Vagas 
Reservadas 

p/ 
deficientes 

Salário  
(R$) 

Carga 
horária 

semanal 

Escolaridade /  
Pré-requisito 

Taxa da 
inscrição 

(R$) 

001 AJUDANTE GERAL 20 02 511,53 40 h Ensino Fundamental 
completo 18,00 

002 CARPINTEIRO 02 - 560,43 40 h 

Ensino Fundamental 
incompleto com 6 (seis) 
meses de experiência na 
área 

18,00 

003 COVEIRO 04 - 522,28 40 h Ensino Fundamental 
incompleto  18,00 

004 MECÂNICO  01 - 560,43 40 h 
Ensino Fundamental 
incompleto com 
conhecimento na função 

18,00 

005 PEDREIRO 03 - 532,34 40 h Ensino Fundamental 
incompleto 18,00 

006 SERVENTE DE LIMPEZA 04 - 511,53 40 h Ensino Fundamental 
incompleto 18,00 

 
 

 

 
 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
Taxa de Inscrição: R$ 23,00 

Cód. Cargo Total de 
vagas 

Vagas 
Reservadas 

p/ 
deficientes 

Salário  
(R$) 

Carga 
horária 

semanal 

Escolaridade /  
Pré-requisito 

Taxa da 
inscrição 

(R$) 

007 MOTORISTA 19 01 532,34 40 h 

Ensino Fundamental 
completo com a respectiva 
Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) 
categoria ”C” ou “D” 

23,00 

008 OPERADOR DE MÁQUINA 05 - 560,43 40 h 

Ensino Fundamental 
completo com a respectiva 
Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) 
categoria ”C”  

23,00 

009 TRATORISTA 02 - 532,34 40 h 

Ensino Fundamental 
completo com a respectiva 
Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) 
categoria ”C” 

23,00 

010 VIGIA 06 01 522,28 40 h Ensino Fundamental 
completo 23,00 
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CARGOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO 
Taxa de Inscrição: R$ 28,00 

Cód. Cargo Total de 
vagas 

Vagas 
Reservadas 

p/ 
deficientes 

Salário  
(R$) 

Carga 
horária 

semanal 

Escolaridade /  
Pré-requisito 

Taxa da 
inscrição 

(R$) 

011 AGENTE DE SANEAMENTO 06 01 589,35 40 h 
Ensino Médio completo 
com conhecimentos na 
área da Saúde 

28,00 

012 
AGENTE MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO 08 01 919,32 40 h Ensino Médio completo 28,00 

013 ARTESÃO 02 - 511,53 40 h 
Ensino Médio completo 
com conhecimentos de 
artes 

28,00 

014 
ASSISTENTE 
ADMINSTRATIVO 05 01 620,82 40 h 

Ensino Médio completo 
com conhecimentos na 
área de Contabilidade 

28,00 

015 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 15 01 511,53 40 h Ensino Médio completo 28,00 

016 
COORDENADOR DE 
TRÂNSITO  02 - 1.022,96 40 h 

Ensino Médio completo 
com conhecimentos na 
área de trânsito 

28,00 

017 DIGITADOR 04 - 511,53 40 h 
Ensino Médio completo 
com conhecimentos na 
área de Informática 

28,00 

018 ESCRITURÁRIO 03 - 556,40 40 h Ensino Médio completo 28,00 

019 ESCRITURÁRIO SÊNIOR 03 - 589,35 40 h Ensino Médio completo 28,00 

020 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 03 - 620,82 40 h 
Ensino Médio Técnico 
completo com registro no 
COREN 

28,00 

021 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 01 - 919,32 40 h 
Ensino Médio Técnico 
completo na área de 
Informática 

28,00 

022 
TÉCNICO EM MEIO 
AMBIENTE 01 - 620,82 40 h 

Ensino Médio Técnico 
completo em Meio 
Ambiente  

28,00 

023 
TÉCNICO SEGURANÇA DO 
TRABALHO 01 - 1.879,40 40 h 

Ensino Médio Técnico 
completo em Segurança 
do Trabalho 

28,00 

024 TELEFONISTA 03 - 556,40 40 h Ensino Médio completo 28,00 

 
 

 

 
 

CARGOS DE ENSINO SUPERIOR  
Taxa de Inscrição: R$ 45,00 

Cód. Cargo Total de 
vagas 

Vagas 
Reservadas 

p/ deficientes 

Salário 
(R$)  

Carga 
horária 

semanal 

Escolaridade /  
Pré-requisito 

Taxa da 
inscrição 

(R$) 

025 ACUPUNTURISTA 01 - 1.116,82 40 h 
Ensino superior completo 
em Fisioterapia com 
especialização na área 

45,00 

026 ADVOGADO 02 - 919,32 20 h 
Ensino superior completo 
em Direito com registro 
na OAB 

45,00 

027 ASSISTENTE SOCIAL 02 - 919,32 40 h 
Ensino superior completo 
em serviço social e 
registro no CRESS 

45,00 

028 CONTADOR SÊNIOR 01 - 1.879,40 40 h 
Ensino superior completo 
em ciências contábeis e 
registro no CRC 

45,00 

029 CIRURGIÃO DENTISTA 05 - 1.022,96 20 h 
Ensino superior em 
Odontologia com registro 
no CRO 

45,00 

030 ENFERMEIRO PADRÃO 05 - 919,32 20 h 
Ensino superior completo 
em enfermagem e 
registro no COREN 

45,00 
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CARGOS DE ENSINO SUPERIOR  
Taxa de Inscrição: R$ 45,00 

Cód. Cargo Total de 
vagas 

Vagas 
Reservadas 

p/ deficientes 

Salário 
(R$)  

Carga 
horária 

semanal 

Escolaridade /  
Pré-requisito 

Taxa da 
inscrição 

(R$) 

031 
ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

01 - 2.015,00 40 h 

Ensino superior completo 
em qualquer ramo da 
Engenharia ou superior 
completo em Arquitetura, 
com registro no órgão 
competente 

45,00 

032 FARMACÊUTICO 02 - 919,32 40 h 
Ensino superior completo 
em Farmácia com registro 
no CRF 

45,00 

033 FISCAL TRIBUTÁRIO 05 - 1.879,40 40 h 

Ensino superior completo 
em Administração, 
Ciências Contábeis, 
Direito ou Economia 

45,00 

034 FISIOTERAPEUTA 05 - 919,32 20 h 
Ensino superior completo 
em Fisioterapia com 
registro no CREFITO 

45,00 

035 FONOAUDIÓLOGO 03 - 919,32 40 h 
Ensino superior completo 
em Fonoaudiologia com 
registro no CRFA 

45,00 

036 PSICÓLOGO 07 01 919,32 40 h 
Ensino superior completo 
em psicologia e registro 
no CRP 

45,00 

037 TERAPEUTA OCUPACIONAL 03 - 1.116,82 40 h 
Ensino superior completo 
em Terapia Ocupacional 
com registro no CREFITO 

45,00 

 
CAPÍTULO II  –  DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste EDITAL, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 

1. DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET. 
1.1. As inscrições via internet serão realizadas a partir da 00h:01min do dia 06 de julho a 23h:59min do dia 29 de julho de 2010.  
1.2. As inscrições para todos os cargos serão recebidas via internet. 
1.3. Acesse o site www.mouramelo.com.br. 
1.4. Visualize Cargos/Vagas do concurso correspondente e clique em FAZER INSCRIÇÃO. 
1.5. Os campos em azul do formulário de inscrição são obrigatórios. 
1.6. Evite abreviações no nome, caso contrário, abrevie apenas os nomes intermediários. 
1.7. Não utilize acentos e caracteres especiais ($%#( )@!&ºª). 
1.8. Informe os dados corretos; 
1.9. Confira atenciosamente se os dados estão todos corretos e confirme-os. 
1.10. Após o envio do formulário, alterações de dados devem ser solicitadas através do e-mail: suporte@mouramelo.com.br. 
1.11. Feita a conferência imprima o boleto bancário gerado para pagamento da respectiva taxa de inscrição. 
1.12. O pagamento do valor da inscrição deverá ser efetivado em qualquer agência bancária, internet banking ou casas lotéricas, 

até a data de vencimento estipulada no boleto bancário. 
1.13. A inscrição on-line somente será considerada válida após o pagamento do respectivo boleto bancário. 
1.14. O pagamento efetuado fora do período das inscrições implicará na recusa da efetivação da inscrição. 
1.15. Após 03 (três) dias úteis do pagamento do boleto, o candidato deverá verificar a confirmação da inscrição no site, imprimindo 

o comprovante de inscrição. 
1.16. Caso a inscrição não esteja confirmada, enviar e-mail para suporte@mouramelo.com.br. 
1.17. A Moura Melo Consultoria em Recursos Humanos Ltda. não se responsabilizará por pedido de inscrição via internet não 

concluído pelo candidato ou não recebido por fatores de ordem técnica dos computadores, bem como outros motivos 
técnicos que impossibilitem a transferência de dados. 

 
2. DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL. 

2.1 Serão recebidas inscrições pessoalmente. Para tanto, os interessados deverão comparecer, no período de 06 a 29 de 
julho de 2010, no “PRÉDIO JUNTA MILITAR” – Rua Severino Moreira Barboza, 174 – Centro – Cachoeira 
Paulista/SP, nos dias úteis de segunda à sexta feira das 9 às 17h, conforme tabela abaixo, mediante o pagamento, 
em qualquer agência bancária, internet banking ou casas lotéricas, da TAXA DE INSCRIÇÃO, vinculada à escolaridade 
do emprego pretendido. 

Local: “PRÉDIO JUNTA MILITAR” – Rua Severino Moreira Barboza, 174 – Centro – Cachoeira Paulista/SP 
Dias: 06, 07 e 08/07/2010 Horário: 09:00 as 17:00 h 
Dias: 12, 13, 14, 15 e 16/07/2010 Horário: 09:00 as 17:00 h 
Dias: 19, 20, 21, 22 e 23/07/2010 Horário: 09:00 as 17:00 h 
Dias: 26, 27, 28 e 29/07/2010 Horário: 09:00 as 17:00 h 
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2.2 Para fazer a inscrição os candidatos deverão levar documento de identidade (R.G. ou C.N.H. com foto ou Carteira 
Profissional ou Carteira Funcional) e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

2.3 A inscrição poderá ser feita por procurador legalmente habilitado, e será formalizada em impresso próprio, devidamente 
acompanhada de declaração firmada pelo candidato, sob pena de responsabilidade, de que preenche todas as condições e 
está de acordo com o que dita o presente EDITAL. A assinatura do candidato na ficha de inscrição implicará na satisfação 
das exigências relacionadas no item anterior, ficando dispensada a imediata apresentação de documentos probatórios, os 
quais, todavia, serão exigidos dos candidatos aprovados, por ocasião de sua nomeação e antes do ato da posse. 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO. 

3.1 Os candidatos deverão satisfazer as seguintes exigências: 
a) Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da Lei; 
b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos para todos os cargos;  
c) Estar em gozo dos direitos políticos; 
d) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
e) Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
g) Comprovar não possuir antecedentes criminais; 

3.2 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, bem como não haverá devolução 
da importância paga em hipótese alguma. 

3.3 A relação dos candidatos inscritos, que tiverem suas inscrições indeferidas, será divulgada pela comissão de CONCURSO 
PÚBLICO e caberá recurso no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de sua divulgação, ao Senhor Presidente da 
Comissão. Interposto o recurso e não havendo a manifestação a tempo da Comissão, o candidato poderá participar 
condicionalmente das provas. 

3.4 As inscrições para os cargos serão examinadas e julgadas pela Comissão do CONCURSO PÚBLICO. 
3.5 Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA direito de indeferir a inscrição do(s) candidato(s) que 

não preencher (em) a Ficha de Inscrição de forma completa, correta e legível, ou que fornecer(em) dados comprovadamente 
inverídicos ou que não atender(em) aos requisitos do presente Edital. 

3.6 Dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar do encerramento das inscrições, será divulgada a relação das inscrições 
indeferidas, exceto quando houver qualquer motivo que venha a impossibilitar o cumprimento do aludido prazo. 

3.7 O prazo de inscrição poderá ser prorrogado no caso do número de candidatos serem inferiores ao das vagas iniciais a 
serem preenchidas, ficando a critério da Administração a adoção de tal medida. 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente EDITAL que será 
publicado resumidamente na imprensa, no site www.mouramelo.com.br e afixado no mural da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRA PAULISTA e no local das inscrições. 
 
Cachoeira Paulista, 30 de junho de 2010. 
 

ROSELANI VICENTE LOPES GUIMARÃES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


