
 
 

1 

 

EDITAL DE ERRATA N. 01/2015 

REFERÊNCIA CONCURSO PÚBLICO N. 01/2015 

PREFEITO MUNICIPAL DE MARACAÍ, no uso de suas atribuições legais, e, em consonância com a 

Legislação Federal, Estadual e Municipal, FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital de 

Errata n. 01/2015, ou que dele efetivamente conhecimento tiverem, que foram procedidas correições 

referentes ao Edital de Concurso Público n. 01/2015, para que doravante fique assim constando: 

2. DOS CARGOS E DOS PRÉ-REQUISITOS: 

CARGO CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDADE VAGAS PROVA VALOR DA 

INSCRIÇÃO 

R$ 

SALÁRIO 

BASE R$ 

Agente de 

Apoio 

Educacional 

44 h/s Curso de Magistério 

em Modalidade 

normal ou nível 

médio, com 

experiência 

comprovada em 6 

meses na função 

05 Prova 

Escrita 

40,00 788,68 

Analista de 

Rede 

44 h/s Curso superior 

completo ou cursando 

na área de 

informática 

01 Prova 

Escrita 

60,00 1.596,14 

 Chefe de 

Controle 

Interno 

44 h/s Curso superior com 

graduação em 

Ciências Contábeis, 

com registro no 

Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC, 

com experiência 

comprovada de 1 ano 

em Administração 

Pública 

01 Prova 

Escrita 

60,00 2.524,26 

Coveiro 44h/s Ensino Fundamental 

Incompleto, no 

mínimo 5º ano 

01 Prova 

Escrita 

25,00 1.041,71 

Educador de 

Creche 

44 h/s Curso superior com 

habilitação em 

educação infantil ou 

licenciatura plena em 

Pedagogia com 

habilitação para 

magistério nas séries 

05 Prova 

Escrita / 

e títulos 

60,00 1.596,14 
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iniciais com 

especialização na 

Educação Infantil, 

com experiência de 1 

ano de atuação em 

educação infantil ou 

séries iniciais do 

ensino fundamental. 

Enfermeiro 30 h/s Ensino Superior 

completo em 

Enfermagem e 

Registro no COREN 

01 Prova 

Escrita 

60,00 1.975,09 

Motorista 44 h/s Certificado de 

habilitação de 

motorista letra “C” 

para serviços e 

transporte em 

qualquer parte, com 

experiência 

01 Prova 

Escrita e 

Prova 

Prática 

25,00 890,59 

Oficial de 

Conservaçã

o 

44 h/s Ensino fundamental 

incompleto, no 

mínimo 5º ano. Com 

experiência 

comprovada de 2 

anos 

01 Prova 

Escrita e 

Prova 

Prática 

25,00 890,59 

Operador de 

Máquinas 

44 h/s Com experiência de 2 

anos, em operar 

máquinas e 

equipamentos como: 

máquina de esteira, 

pá carregadeira, 

motoniveladora, retro-

escavadeira, etc ... 

01 Prova 

Escrita e 

Prova 

Prática 

25,00 1.041,71 

Psicopedago

go 

30 h/s Licenciatura plena em 

Pedagogia e/ou 

Psicologia com pós-

graduação em 

Psicopedagogia, com 

experiência de 3 anos 

de magistério 

institucional 

01 Prova 

Escrita / 

e títulos 

60,00 1.596,14 
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ANEXO III – SUMÁRIO DE ATRIBUIÇÕES (sintética) 

XII – EDUCADOR DE CRECHE – Organizar e promover atividades educativas e pedagógicas em 

Centros de Educação Infantil (creches) para crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender as 

necessidades emocionais, pedagógicas, psicológicas, sociais e físicas (alimentação, higiene pessoal, 

saúde), dessas crianças, a fim de estimular seu integral desenvolvimento físico e mental. Executa outras 

atividades correlatas ao cargo.  

XXI – MERENDEIRA: Preparar diariamente as refeições para os alunos do Município na Central 

Municipal de Alimentação e/ou escolas. 

Os candidatos inscritos até a data da publicação desta Errata que, em razão das retificações 

contidas nesta, venham a não preencher os requisitos de escolaridade para o cargo pretenso, 

poderão requerer por escrito, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação desta, a 

restituição dos valores pagos a título de inscrição, mediante apresentação do respectivo 

comprovante. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital que 

será publicado e afixado nos locais públicos de costume. 

Maracaí/SP, em 02 de Junho de 2015. 

 

EDUARDO CORREA SOTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 


