
 
 

 
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA, Estado de São Paulo, na forma prevista no art. 37, incisos I e IX da Constituição Federal, e 
demais legislações pertinentes, torna pública a abertura de PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS, para fins de preenchimento de 
empregos públicos do quadro de pessoal da Prefeitura, em caráter temporário e por prazo determinado, para atender necessidade temporária 
de excepcional interesse público. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes deste Edital e seus Anexos, e da Lei 
Orgânica do Município de Barbosa. 
 
O emprego Público, número de vagas, referência salarial, carga horária semanal e requisitos, são os estabelecidos na tabela abaixo: 

Emprego Carga Horária 
Salário Base 

(R$) 
Vagas Escolaridade e Exigências 

Taxa 
(R$) 

PEB II – Professor de Inglês 30hs R$1.657,47 01 
Curso Superior ou Licenciatura 
Plena em Letras   
 

50,00 

PEB I – Professor Ensino Fundamental  30hs R$1.441,28 CR 

Curso Normal de Magistério em 
Nível Médio ou Superior ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia  
 

50,00 

Serviços Gerais Feminino 40hs R$1.035,55 01 Ensino Fundamental Completo 30,00 

Psicólogo 30hs R$1.603,23 01 

Curso Superior de Licenciatura 
Plena em Psicologia e Registro no 
CRP (conselho Regional de 
Psicologia) 

50,00 

Técnico em Enfermagem 40hs R$1.035,55 03 

Ensino médio completo com 
técnico em enfermagem e registro 
no Coren (conselho regional de 
enfermagem) 

30,00 

Enfermeiro Especializado 40hs R$1.603,23 01 
Curso Superior em Enfermagem e 
registro no Coren (conselho 
regional de enfermagem) 

50,00 

Agente Comunitário de Saúde  40hs R$1.173,81 CR Ensino Médio Completo 30,00 

Educador infantil 40hs R$1.035,55 CR 

Curso com habilitação para o 
Magistério ou Ensino Superior 
Completo com Licenciatura Plena 
em Pedagogia 

30,00 

No salário base dos empregos em disputa através deste processo seletivo, conforme discriminado no quadro acima, já está computada a 
remuneração do descanso semanal remunerado (DSR), tendo em vista o caráter mensalista da remuneração, nos termos do art. 7º, § 2º, da 
Lei Federal nº 605/49. 
 
As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico https://fenixconcursos.com.br/, no período compreendido 
entre as 09h00min do dia 08 de abril de 2019 até às 23h30min do dia 15 de abril de 2019, observando o horário de Brasília-DF. 
 
O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 15 de abril de 2019. 
 
A homologação das inscrições será divulgada no endereço eletrônico https://fenixconcursos.com.br/ no dia 19 de abril de 2019, que 
também estará afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Barbosa, localizada na Rua São João, nº 220, centro, Barbosa – SP. 
 
As provas objetivas para emprego público municipal estão previstas para serem aplicadas no dia 12 de maio de 2019, no período da manhã, 
com início às 09h00 e término às 11h00 e no período da tarde para o cargo de PEB I – Professor de Ensino Fundamental, com início 
às 13h00 e término as 15h00, sendo que após o início não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada de candidatos atrasado 
 
O Gabarito será publicado no dia 13 de maio de 2019 no endereço eletrônico https://fenixconcursos.com.br/, a partir das 18h00min. 
 
Para que não possa ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, este Edital será publicado na íntegra no endereço eletrônico 
https://fenixconcursos.com.br/, bem como afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Barbosa, com resumo publicado na 
imprensa escrita. 
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Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 

Barbosa / SP, 05 de abril de 2019. 
 

Paulo Cesar Balieiro. 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 


