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EXTRATO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
VARGEM GRANDE PAULISTA 

  N° 001/2006 
 

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 
A Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, com sede na Praça da Matriz, 75-
Centro, Vargem Grande Paulista, Sp, através da Comissão Especial de Concurso Público 
nomeada pelo Decreto nº. 046, de 03 de março de 2006 e nos termos da legislação municipal 
aplicável, em especial a Lei nº. 110, de 13 de Novembro de 1991, TORNA PÚBLICO, na forma 
prevista no Artigo 37 da Constituição Federal, a realização de CONCURSO PÚBLICO para 
provimento de vagas existentes e das que vierem a ser criadas dentro do prazo de validade 
deste concurso, em cargos criados pela Lei municipal nº 151, de 01 de fevereiro de 2006 em 
caráter efetivo, mediante as condições estabelecidas no edital de abertura do concurso. 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O concurso será regido pelas instruções especiais constantes do edital, que poderá ser obtido 
na íntegra, a partir do dia 09 de maio de 2006, no site www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br, 
observada a legislação específica e demais disposições pertinentes.   
O Concurso será realizado com aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e 
classificatório, para todos os cargos na conformidade com a modalidade profissional. 
Os cargos, as vagas, a habilitação profissional exigida, a carga horária, o salário mensal e as 
respectivas taxas de inscrição são as seguintes: 
 
2. DOS CARGOS 

CARGO Vagas 
 

Habilitação profissional 
Exigida 

Carga 
Horária 

Salário 
mensal 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

Atendente de 
Biblioteca 

02 Ensino Fundamental 
Incompleto 

40 H R$ 491,56  

 
 

R$ 20,00 
Auxiliar de 
Desenvolvimento 
Infantil 

15 Curso Normal em Nível 
Médio com conhecimento 
na área de educação 

40 H R$ 526,28  

 
 
 

R$ 25,00 
Bibliotecário 01 Graduação em 

biblioteconomia 40 H 
R$ 

1.218,45 
 

R$ 45,00 
Contador 01 Curso superior, com registro 

no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC. 

40 H 
R$ 

2.011,70 

 
 
 
 

R$ 45,00 
Educador 
Especialista em 
Deficiência 
Auditiva 

02 Licenciatura em qualquer 
área da educação, com 
especialização ou pós-
graduação na área de 
atuação. 

25 H 

R$     9,06 
(VALOR 
HORA) 

 
 
 
 
 

R$ 35,00 
Educador 
Especialista em 
Deficiência Mental 
 

04 Licenciatura em qualquer 
área da educação, com 
especialização ou pós-
graduação na área de 
atuação. 
 

25 H 
 

R$     9,06 
(VALOR 
HORA) 

 

  
 
 

R$ 35,00 

Educador 
Especialista em 

02 Licenciatura em qualquer 
área da educação, com 

25 H 
 

R$     9,06 
(VALOR 
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Deficiência Visual 
 

especialização ou pós-
graduação na área de 
atuação. 
 

HORA  
 

R$ 35,00 

Enfermeiro 03 Curso Superior de 
Enfermagem, com registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem 

(COREN) 
ATÉ   
44 H 

R$     9,06 
(VALOR 
HORA) 

 
 

R$ 45,00 

Fisioterapeuta 01 Curso Superior de 
Fisioterapia e Registro no 
Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional.  

ATÉ   
44 H 

R$     9,06 
(VALOR 
HORA R$45,00 

Fonoaudiólogo 01 Curso Superior de 
Fonoaudiologia com registro 
no Conselho Regional de 
Fonoaudiologia ATÉ   

44 H 

R$     9,06 
(VALOR 
HORA R$45,00 

Médico Pronto-
Atendimento 
(Plantonista) 
 

10 Curso superior de Medicina, 
com registro no Conselho 
Regional de Medicina 
(CRM) 

ATÉ   
44 H 
(conform
e 
disposiç
ão de 
plantão) 

R$     
13,41 

(VALOR 
HORA R$ 60,00 

Professor 
Educação Básica  
PEB I 

30 Curso normal em nível 
médio com habilitação no 
magistério ou curso normal 
superior com habilitação no 
magistério de educação 
infantil e/ou das séries 
iniciais do ensino 
fundamental ou licenciatura 
plena em pedagogia com 
habilitação em magistério 
de educação infantil e/ou 
das séries iniciais do ensino 
fundamental. 30 h R$ 832,78 R$ 35,00 

Professor 
Educação Física 

04 Curso Superior de 
Educação Física. 32 H 

R$ 
1.331,41  

R$45,00 

Psicólogo 03 Curso Superior de 
Psicologia, com inscrição no 
Conselho Regional de 
Psicólogos. 

ATÉ   
44 H 

R$     9,06 
(VALOR 
HORA 

R$45,00 

Psicopedagogo 06 Curso Superior com 
licenciatura plena em 
qualquer área da Educação, 
com pós-graduação em 
psicopedagogia 
institucional. 

30 H 
R$ 

1.331,41  

 
 
 
 
 
 

R$ 45,00 
Técnico de 
Enfermagem 

10 Curso técnico em 
enfermagem, em Nível 
Médio 44 H 

R$ 
771,96 

 
 

R$ 35,00 
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Terapeuta 
Ocupacional 

01 Curso superior em Terapia 
Ocupacional. Com registro 
no CREFITO 

ATÉ   
44 H 

R$     9,06 
(VALOR 
HORA) 

 
 

R$ 45,00 
 
Obs.: A base salarial têm como referência o mês de maio de 2006. 
   
3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
São condições para a inscrição: 
a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no Artigo 12 da Constituição Federal e 
não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado 
que impeça legalmente o exercício de função pública; 
b) Ter, até a data da posse, idade mínima de 18 anos; gozar de boa Saúde Física e Mental; 
estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e, se, do sexo masculino, estar quite com o Serviço 
Militar; 
c) Estar ciente que se aprovado quando da nomeação deverá comprovar que preenche todos 
os requisitos exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito 
à vaga; 
d) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 
mediante decisão transitado em julgado em qualquer esfera governamental. 
4. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições estarão abertas no período de 11 a 24 de maio de 2006 e serão feitas via 
Internet, através do site www.gruhbas.com.br, durante o período mencionado, devendo o 
interessado proceder da forma descrita no edital do concurso. 
As pessoas portadoras de deficiência têm assegurado o direito de se inscreverem no presente 
Concurso Público, em conformidade com o Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, que 
regulamentou a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/89, e lei municipal nº. 110, de 13 de novembro 
de 1.991, observados os graus de deficiência que podem ser considerados. 
 
 
5. DAS PROVAS 
As provas serão organizadas, aplicadas e corrigidas por empresa especializada, sob 
supervisão e controle da Comissão Especial de Concurso e serão organizadas envolvendo 
questões objetivas, em conformidade com os respectivos programas constantes do edital de 
concurso. O perfil, temário e bibliografia referentes ao concurso constam do anexo do edital de 
concurso. 
As provas serão aplicadas no dia 11 de junho de 2006, em prédios escolares do município de 
Vargem Grande. A Comissão Especial de Concurso divulgará comunicado contendo a data, 
hora, duração e local de aplicação das provas. 
O comunicado será divulgado pela Imprensa Oficial do Estado, imprensa regional, pelos sites 
www.gruhbaspe.com.br, www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br e afixado no local de costume 
da Prefeitura Municipal. 
6. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
A íntegra do edital de concurso poderá ser obtida nos sites www.gruhbaspe.com.br e 
www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br, a partir de 09 de maio de 2006.  
Haverá, no Prédio da Secretaria de Educação do Município de Vargem Grande Paulista, sito à 
Rua José Manoel de Oliveira, nº 327, Jardim Bela Vista, computador à disposição dos 
interessados para proceder à inscrição. 
  Prefeitura de Vargem Grande Paulista, 05 de maio de 2006. 
 
 
 
    
      
   CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E SOUZA 
     PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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