
 

 

EDITAL RESUMIDO DO PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2018 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA - ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do art. 
37, inciso II da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e demais cominações de 
direito, visando atender o projeto “Geração Saúde”, dá ciência aos interessados de que se 
encontram abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Provas, para contratação 
temporária, regida pela Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, destinado ao 
provimento de vagas, durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo. 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

O Processo Seletivo será regido pelo edital completo e executado pela empresa SP-
BRASIL CONCURSOS – UTR DE CAMARGO – ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA – 
ME. 
 
O Processo Seletivo compreenderá: prova escrita: de conhecimentos gerais, específicos, 
português e matemática, de caráter classificatório e eliminatório, conforme descrito no 
anexo III do edital completo. 

 
Após a homologação do resultado do processo seletivo e por ordem de classificação, 
a convocação será realizada através de divulgação feita pela imprensa local e no site: 
www.florínea.sp.gov.br para os procedimentos necessários à nomeação, conforme o 
estabelecido no edital completo e de acordo com a necessidade e conveniência do 
Município. 

 
É de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos/publicações do concurso 
no órgão de Imprensa Oficial do Município e/ou no endereço eletrônico 
www.spbrasilconcursos.com.br 

 
Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao 
Serviço de Atendimento ao Candidato – spbrasilconcursos@gmail.com 

 
Para melhor atendimento, os comunicados/dúvidas, deverão ser enviados ao endereço 
acima, de segunda a sexta-feira das 09h00min às 17h00min (horário de Brasília). 

 
As divulgações necessárias previstas no calendário do processo seletivo serão divulgadas 
a partir das 17:00 horas do dia agendado. Ex.: local da prova, gabarito, resultado final, etc. 

http://www.organizzaconcursos.org./


 

 

 

   

 

2. DOS CARGOS E DOS PRÉ-REQUISITOS 
 

Cargo  Vagas  
Carga Horária  

Salario  Requisitos  
Tipo de 

Prova  
Taxa  

Professor de 
Educação Básica 
II (PEB II) de Arte 

01 CR* 24 h/s 
R$ 10,25 

hora/aula 
Superior Completo com Graduação em 

Educação Artística ou arte 
Objetiva e 

Títulos 
R$ 38,00 

Professor de 
Educação Básica 
II (PEB II) de 
Educação Física. 

01 CR* 24 h/s 
R$ 10,25 

hora/aula 
Superior Completo com Graduação em 

Educação Física e Registro no CREF. 
Objetiva e 

Títulos 
R$ 38,00 

 *CR – Cadastro Reserva. 

 

O calendário do processo seletivo encontra-se no anexo I, os tipos de prova: anexo II, 
sumário de atribuições: anexo III, Tipos de provas e questões: anexo IV, Conteúdo 
programático para estudo: anexo V, Requerimento PNA/AE: anexo VI, Cronograma de 
Prova Objetiva: anexo VII, Formulário modelo requerimento de recurso, todos do edital 
completo. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

 
A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento, não 
cabendo recurso sobre eventuais erros cometidos pelo candidato no ato da inscrição. A 
inscrição deverá ser efetuada através do site: www.spbrasilconcursos.com.br, do dia 10 
de fevereiro de 2018 até 19 de fevereiro de 2018. 
 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

EVENTO DATA 

 

Publicação do Edital 09/02/2018 

 

Período de Inscrições 10/02/2018 ás 23h59 de 19/02/2018 

  Prazo para solicitação PNE (portador necessidades especiais) / AE     (atendimento 
especial) 10/02/2018 a 19/02/2018 

 

  Homologação das inscrições 21/02/2018 

 

Recebimento de Recurso das Inscrições 22/02/2018 e 23/02/2018 



 

 

   
  Publicação Edital Homologação – Pós Recurso             26/02/2018 

 
  Convocação para a realização das provas objetivas, bem como divulgação do local            27/02/2018 

 

Prova Escrita (Objetiva)   04/03/2018 

 

Disponibilização do Gabarito 05/03/2018 

 

Recebimento de Recurso do Gabarito 06/03/2018 a 07/03/2018 

 

   Publicação do Resultado da análise dos recursos do gabarito preliminar e 
publicação do gabarito oficial 

            08/03/2018 

 

Divulgação Preliminar do Resultado das Provas Escritas  09/03/2018 

 

Recebimento de Recurso do Resultado Preliminar 12/03/2018 e 13/03/2018 

 

Classificação Final 14/03/2018 

 

Divulgação do Edital de Homologação 16/03/2018 

 

HORÁRIO E DIA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 
 

Dia 04/03/2018 (PROVA ESCRITA) – 

período da manhã. Das 09h00min às 

12h00min 

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 
08:00 horas, sendo que às 08 horas e 45 

minutos os portões serão fechados e mais 
nenhum candidato poderá adentrar ao local 

das provas. 

 

 
 
 
 
 
 

Professor de Educação Básica II / (PEB II) de Arte; 
Professor de Educação Básica II / (PEB II) de Educação 

Física.  

  

 
 

 



 

 

Florínea, 09 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

 
___________________________ 

PAULO EDUARDO PINTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


