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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA, torna pública a retificação do Edital de Abertura do 

Concurso Público 01/2022, nos termos do item 12.10 do referido edital, conforme segue: 

 

Onde se lê: 

 
1. DOS CARGOS 

1.2. Os cargos/funções, as vagas, a escolaridade, as exigências, a carga horária semanal, os 
vencimentos e os valores de inscrição são estabelecidos abaixo: 

Cód. Cargo 
Total de 
Vagas 

Vagas 
PCD (*) 

Escolaridade / Requisitos/ 
Carga Horária Semanal 

Venci-
mento 

base (**) 
(R$) 

101 
INSPETOR DE 
ALUNOS 

14 1 
Ensino Fundamental Completo 
– 40 horas. 

2.203,71 

102 
PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA I 

36 2 

Ensino Médio Completo com 
Habilitação específica para o 
Magistério ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia – 40 
horas 

3.845,63 

103 

Professor de 
Educação Básica II 
- Educação 
Especial/Inclusiva 

2  

Curso Superior Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação para Educação 
Especial/Inclusiva e ou 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia e Especialização 
em Educação Especial / 
Inclusiva – 40 horas 

4.755,46 

104 
Professor de 
Educação Básica II 
- Educação Física 

2  
Curso Superior Licenciatura 
Plena em Educação Física – 
40 horas 

4.755,46 

105 

Professor de 
Educação Básica II 
- Professor de 
Artes 

1  
Curso Superior Licenciatura 
Plena em Educação Artística – 
40 horas 

4.755,46 

106 
TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

1  
Ensino Médio Completo + 
Curso de Segurança do 
Trabalho – 40 horas 

3.058,36 

 
 

2.4. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as 
informações sobre a aplicação das provas, em especial aos subitens a seguir:  

2.4.1 Os candidatos devem realizar uma única inscrição, pois pode haver coincidência de 
horários. 

 
 



 2 

 
6. DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
6.3.1 As provas terão duração de 3 (três) horas. 

 

6.4 Para serem considerados habilitados na prova objetiva, os candidatos deverão estar enquadrados 
na margem constante da Tabela abaixo. 

Cargo/Função Número de candidatos a serem habilitados 

 Inspetor de Alunos 

 Técnico em Segurança do Trabalho 
Ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova 
objetiva. 

 Professor de Educação Básica I 
 

Estar entre os 252 candidatos com melhor nota na 
lista geral, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre o 01 candidato com melhor nota da lista 
especial de deficiente, mais os empatados na última 
nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 

 Professor de Educação Básica II - 
Educação Especial / Inclusiva 

Estar entre os 14 candidatos com melhor nota na 
lista geral, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre o 01 candidato com melhor nota da lista 
especial de deficiente, mais os empatados na última 
nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 

 Professor de educação Básica II -
Educação Física 

Estar entre os 14 candidatos com melhor nota na 
lista geral, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre o 01 candidato com melhor nota da lista 
especial de deficiente, mais os empatados na última 
nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 

 Professor de Educação Básica II - 
Professor de Artes 

Estar entre os 7 candidatos com melhor nota na lista 
geral, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre o 01 candidato com melhor nota da lista 
especial de deficiente, mais os empatados na última 
nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 
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Leia-se: 
 

 
1.DOS CARGOS 

1.2. Os cargos/funções, as vagas, a escolaridade, as exigências, a carga horária semanal, os 
vencimentos e os valores de inscrição são estabelecidos abaixo: 

Cód. Cargo 
Total de 
Vagas 

Vagas 
PCD (*) 

 
Vagas 

Negros/afro 
Escolaridade / Requisitos/ 

Carga Horária Semanal 

Venci-
mento 

base (**) 
(R$) 

101 
INSPETOR DE 
ALUNOS 

14 1 
 

3 
 

Ensino Fundamental Completo 
– 40 horas. 

2.203,71 

102 
PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA I 

36 2 

 
 

7 
 

Ensino Médio Completo com 
Habilitação específica para o 
Magistério ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia – 40 
horas 

3.845,63 

103 

Professor de 
Educação Básica II 
- Educação 
Especial/Inclusiva 

2  

 Curso Superior Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação para Educação 
Especial/Inclusiva e ou 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia e Especialização 
em Educação Especial / 
Inclusiva – 40 horas 

4.755,46 

104 
Professor de 
Educação Básica II 
- Educação Física 

2  
 Curso Superior Licenciatura 

Plena em Educação Física – 
40 horas 

4.755,46 

105 

Professor de 
Educação Básica II 
- Professor de 
Artes 

1  
 

Curso Superior Licenciatura 
Plena em Educação Artística – 
40 horas 

4.755,46 

106 
TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

1  
 Ensino Médio Completo + 

Curso de Segurança do 
Trabalho – 40 horas 

3.058,36 

 
 

2.4. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações 
sobre a aplicação das provas, em especial aos subitens a seguir:  

 
2.4.1 É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo desde que pertencentes a 

blocos diferentes conforme tabela abaixo: 

Bloco A Bloco B 

Inspetor de Alunos 

PEB II - Educação Especial / Inclusiva 

PEB II -Educação Física 

PEB II - Professor de Artes 

          Professor de Educação Básica I 
 
          Técnico em Segurança do Trabalho 

2.4.1.1 Caso seja efetuada mais de uma inscrição para cargos constantes no mesmo bloco, 
será considerado, para efeito deste Concurso Público, aquela em que o candidato estiver 
presente na prova objetiva, sendo considerado ausente nas demais opções. 
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6. DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

6.3.1 As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos de Inspetor de alunos e Técnico 
em Segurança do Trabalho e 3 (três) horas e meia para os cargos de Professor. 

 
 

6.4. Para serem considerados habilitados na prova objetiva, os candidatos deverão estar 
enquadrados na margem constante da Tabela abaixo. 

Cargo/Função Número de candidatos a serem habilitados 

 Inspetor de Alunos 

 Técnico em Segurança do Trabalho 
Ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova 
objetiva. 

 Professor de Educação Básica I 
 

Estar entre os 252 candidatos com melhor nota na 
lista geral, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre os 14 candidatos com melhor nota da 
lista especial de deficiente, mais os empatados na 
última nota considerada para este fim, e ter obtido, 
no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre os 49 candidatos com melhor nota na 
lista especial negros, mais os empatados na última 
nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo 50% de acertos na prova objetiva. 

 Professor de Educação Básica II - 
Educação Especial / Inclusiva 

Estar entre os 14 candidatos com melhor nota na 
lista geral, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre o 02 candidato com melhor nota da lista 
especial de deficiente, mais os empatados na última 
nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre os 04 candidatos com melhor nota na 
lista especial negros, mais os empatados na última 
nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo 50% de acertos na prova objetiva. 

 Professor de educação Básica II -
Educação Física 

Estar entre os 14 candidatos com melhor nota na 
lista geral, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre o 02 candidato com melhor nota da lista 
especial de deficiente, mais os empatados na última 
nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre os 04 candidatos com melhor nota na 
lista especial negros, mais os empatados na última 
nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo 50% de acertos na prova objetiva. 

 Professor de Educação Básica II - 
Professor de Artes 

Estar entre os 7 candidatos com melhor nota na lista 
geral, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre o 01 candidato com melhor nota da lista 
especial de deficiente, mais os empatados na última 
nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 
Estar entre os 02 candidatos com melhor nota na 
lista especial negros, mais os empatados na última 
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nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo 50% de acertos na prova objetiva. 

 
 
 
Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 

 
Bertioga, 29 de julho de 2022. 

 

Comissão Organizadora  
 

 


