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PROCESSO SELETIVO N° 001/2021 
Edital da 1ª Retificação – Edital Normativo 

28 de Abril de 2021 
 

O MUNICÍPIO DE POTIRENDABA, por determinação da excelentíssima senhora Prefeita Municipal e em consonância com a 
Legislação Federal, Estadual e Municipal, torna pública o EDITAL DA 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO do PROCESSO 
SELETIVO Nº 001/2021 conforme segue: 
 

1. DAS RETIFICAÇÕES 
1.1 No Edital Normativo do Processo Seletivo Nº 001/2021 da Prefeitura Municipal de Potirendaba no item 2.1 “TABELA 

DE EMPREGOS PÚBLICOS – ÁREA DA EDUCAÇÃO” para o atendimento do Artigo 28 da Lei Municipal nº 2.142 de 25 de 
maio de 2007, LEIA-SE “a jornada de 27 (vinte e sete) horas semanais, sendo 25 (vinte e cinco) horas à disposição da 
escola e 2 (duas) horas de trabalho pedagógico coletivo para os docentes contratados como professor adjunto” e não 
como fora anteriormente publicado: 

 

2.1 TABELA DE EMPREGOS PÚBLICOS – ÁREA DA EDUCAÇÃO 
EMPREGOS PÚBLICOS CARGA HORÁRIA1 

Professor Adjunto de Educação Básica Educação Infantil e Fundamental – PEB I 27 horas/aula 

Professor Adjunto de Educação Básica II – Português 27 horas/aula 

Professor Adjunto de Educação Básica II – Geografia 27 horas/aula 

Professor Adjunto de Educação Básica II – Matemática 27 horas/aula 

Professor Adjunto de Educação Básica II – Ciências 27 horas/aula 

Professor Adjunto de Educação Básica II – História 27 horas/aula 

 
 
1.2 No Edital Normativo do Processo Seletivo Nº 001/2021 da Prefeitura Municipal de Potirendaba no item 3.5 que trata 

do prazo para inscrição, CONSIDERAR os procedimentos conforme abaixo apresentados: 
1.2.1 DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

1.2.1.1 Para atendimento da Lei Municipal Nº 2.820-A/2018 é prevista a isenção da taxa de inscrição ao 
candidato que: 
A) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de 

que trata do Decreto Federal nº 167 6.135, de 26 de junho de 2007 e indicar o Número de 
Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; 

B) For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135 de 2007 e 
apresentar Declaração de que atende à condição aqui estabelecida; 

C) For doadora de Leite Humano, sendo portadora de documento de identificação válido emitido 
pelo Banco de Leite Coletor; 

D) For doador de sangue e medula óssea, sendo portador de documento de identificação válido 
emitido pelo Banco Coletor. 

1.2.1.2 A Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei. 
 

1.2.2 Os candidatos que se enquadrarem nas condições previstas na lei municipal especificada no item 1.2.1.1 
deste edital, poderão gozar da isenção do pagamento de inscrição que lhes é facultada, e deverão enviar o 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO, conforme ANEXO III juntamente com os 
documentos comprobatórios da sua situação. 

                                                           
1 Carga Horária: Semanal 
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1.2.3 O envio dos documentos comprobatórios do direito à Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição deverá ser 
realizado pelo interessado exclusivamente pela internet no endereço eletrônico www.glconsultoria.com.br 
até às 13h do dia 30 DE ABRIL de 2021. 

1.2.4 A análise dos documentos comprobatórios se dará até às 15h do dia 30 DE ABRIL de 2021 sendo o 
interessado informado pelo e-mail cadastrado no sistema da decisão. 
1.2.4.1 No caso de DEFERIMENTO do requerimento de isenção a inscrição deverá ser atestada no sistema 

até o dia 04/05/2021, não sendo necessária nenhuma manifestação ou rotina do interessado. 
1.2.4.1.1 Os candidatos com isenção deferida, que eventualmente já tenham efetuado o 

pagamento da inscrição, deverão enviar o comprovante do pagamento juntamente 
com as informações bancárias (Nome do titular, Banco, Agência e Conta) para o e-mail 
contato@glconsultoria.com.br impreterivelmente até o dia 04/05/2021, para 
procedimento de reembolso.    

1.2.4.2 No caso de INDEFERIMENTO do requerimento da isenção o candidato, que ainda tiver interesse 
em participar do Processo Seletivo, poderá recolher o valor da inscrição até as 23h59 do dia 30 de 
abril de 2021. 

 
Potirendaba/SP, 28 de Abril de 2021 

 
 
 
 
 
 

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI 
Prefeita Municipal de Potirendaba 

 

http://www.glconsultoria.com.br/
mailto:contato@glconsultoria.com.br
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ANEXO I  
 REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO 

 

 
 
À 
Prefeitura Municipal de Potirendaba 
Comissão de Processo Seletivo 
 
 

Eu, ________________________________________________________________________________________________, 

portador(a) do R.G. nº_______________________________, CPF nº___________________________________________, 

residente à Rua/Av._______________________________________________________________________nº_________, 

bairro ______________________ Cidade______________________________________, telefone____________________ 

candidato(a) ao emprego GRUPO A : ___________________________________________, inscrição nº _______________, 

e candidato(a) ao emprego GRUPO B: __________________________________________, inscrição nº _______________,  

venho requerer à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POTIRENDABA, através da Comissão de Processo Seletivo/GL Consultoria, 

isenção do pagamento da inscrição prevista nos itens 1.2.1 do Edital da 1ª Retificação do Edital Normativo, conforme 

opção assinalada abaixo:  

( ) Candidato(a) inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
( ) Candidato(a) membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135 de 2007 
( ) Candidata doadora de Leite Humano 
( ) Candidato(a) doador de sangue e medula óssea. 
 
 
Para tanto, envio ainda os documentos comprobatórios solicitados neste edital referente à opção por mim acima 

assinalada e DECLARO que estou ciente de que Declaração falsa sujeitará às sanções previstas em lei. 

 
 

___________________________________, _____/______/2021 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 


