
                  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 
 

  CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
 

Edital de Abertura Resumido 

 
 A Prefeitura Municipal de Guatapará, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância 
com a Legislação Federal, Estadual e Municipal, faz saber que será realizado, através da Empresa Apta – Assessoria e 
Consultoria Ltda., sob a coordenação da Comissão de Concurso Público, nomeada através da portaria nº 3493/2012 de 
14 de dezembro de 2012, Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento dos Cargos Públicos abaixo 
relacionados, constantes do item 1.1, dos Cargos atualmente vagos, dos que vagarem e forem futuramente criados e 
necessários à Administração Municipal durante o prazo de validade deste Concurso, sendo os mesmos regidos pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
 
Estabelece ainda as presentes instruções especiais que regularão todo o processo de seleção ora instaurado: 
 
DOS CARGOS PÚBLICOS 
 
Os Cargos Públicos, códigos, vagas existentes, vencimentos, carga horária semanal e os respectivos requisitos são os 
especificados abaixo: 
 

CÓD 
DENOMINAÇÃO DO CARGO 

PÚBLICO 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
(Semanal) 

REFERÊNCIA 
SALARIAL 
(Mensal) 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

1 
Professor de Educação Infantil 
(PEB I – EI) 

05 

25 ou 30 
horas 

semanais + 
HTP 

R$ 7,14 por 
hora/aula mais 

gratificação 
por 

assiduidade + 
vale 

alimentação de 
R$ 115,00 

Habilitação específica para magistério em 
Educação Infantil ou Curso de Pedagogia 
com a habilitação acima. 

2 Professor de Educação Básica I 05 

24 ou 26 
horas 

semanais + 
HTP 

R$ 7,14 por 
hora/aula mais 

gratificação 
por 

assiduidade + 
vale 

alimentação de 
R$ 115,00 

Habilitação específica para o Magistério nas 
séries do ensino fundamental ou Curso de 
Pedagogia com a habilitação acima. 

3 
Professor de Educação 
Inclusiva (PEB II – EI) 

 
01 

18 a 32 
horas/aulas 
semanais + 

HTP 

R$ 8,23 por 
hora/aula mais 

gratificação 
por 

assiduidade + 
vale 

alimentação de 
R$ 115,00 

Curso Superior, Graduação em Pedagogia 
com especialização em nível de pós-
graduação na área de atendimento 
Deficiência Mental (DM), Deficiência Visual 
(DV) ou Deficiência Auditiva (DA) com, no 
mínimo, 360 horas. 

4 Instrutor de música 

 
 

01 18 a 32 
horas/aulas 
semanais + 

HTP 

R$ 7,14 por 
hora/aula mais 

gratificação 
por 

assiduidade + 
vale 

alimentação de 
R$ 115,00 

Ensino Médio Completo com Formação em 
Música em Curso Livre, ou Ensino Superior 
Completo em Música. 

5 Engenheiro Civil  

 
 

01 
 

44 h 
 

R$ 1.908,83 + 
vale 

alimentação de 
R$ 115,00 

 

Ensino Superior Completo em Engenharia  
Civil, com registro no CREA. 

 



6 Assistente Social  

01 

30 h 

R$ 1.329,36 + 
vale 

alimentação de  
R$ 115,00 

Superior Completo. Graduação em serviço 
social e registro no CRAS. 

 
 
  

 As inscrições se realizarão exclusivamente pela internet, durante todo o período de 19 de dezembro 
de 2012 a 03 de janeiro de 2013, no endereço eletrônico www.aptarp.com.br, nos termos do item 3.11,.   
 
 Para os candidatos que não disponham de internet, os mesmos poderão utilizar as instalações da 
Secretaria de Educação, sito a Rua Hermínio Félix Bomfim 180, Centro em Guatapará – SP, no horário das 
08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.  
 
 O valor da taxa de inscrição será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).  

 
 O Edital de Abertura Completo, com todas as instruções especiais que regularão todo o Concurso 
Público ora instaurado, bem como todos os seus Anexos, estarão à disposição dos candidatos no endereço 
eletrônico: www.aptarp.com.br. 
 
Guatapará, 17 de dezembro de 2012.           
 

Samir Redondo Souto  
Prefeito do Município 

 

http://www.aptarp.com.br/
http://www.aptarp.com.br/

