
 
 

 

 

EDITAL RESUMIDO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO , Estado de São Paulo, na forma prevista no art. 37, incisos I e IX da Constituição 

Federal, e demais legislações pertinentes, torna público a abertura de inscrições do CONCURSO PÚBLICO, para o 

preenchimento de vagas dos cargos abaixo relacionados, das que vierem a vagar ou que forem criadas na Administração 

Municipal durante a vigência do presente certame, a serem regidos pelo Regime Celetista (Consolidação das Leis do Trabalho – 

C.L.T),o qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital, e demais disposições legais vigentes. 

 

O emprego Público, número de vagas, referência salarial e carga horária semanal e requisitos, são os estabelecidos na tabela 

abaixo: 

 

EMPREGO VAGAS CH/SEM SAL. BASE REQUISITOS TAXAS R$ 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I – ENSINO INFANTIL 
03 ATÉ 25 

 
R$ 13,62 Curso Superior em Pedagogia e/ou Habilitação para o 

Magistério. 60,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I  
03 ATÉ 30 

 
R$ 13,30 Curso Superior em Pedagogia e/ou Habilitação para o 

Magistério com curso superior em educação. 60,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 
01 ATÉ 25 

 
R$ 15,35 

 
CCuurrssoo  SSuuppeerriioorr  eemm  PPeeddaaggooggiiaa  ee  eessppeecciiaalliizzaaççããoo  eemm  

EEdduuccaaççããoo  EEssppeecciiaall  ee  ppssiiccooppeeddaaggooggiiaa 60,00 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 
02 40 

 
R$ 1.340,10 

 
Ensino Médio Completo. 

40,00 

ASSISTENTE SOCIAL 01 30 

 
R$ 1.384,29 

 
Ensino superior em serviço social com registro no órgão 

de classe competente. 60,00 

MÉDICO E MÉDICO CLINICO 

GERAL 

01 12 112,50 P/H 

 
Ensino Superior Completo, com Residência concluída ou 

título de especialista no órgão de classe – Registro no 

CRM.  

 60,00 

 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.fenixconcursos.com.br, no período 

compreendido entre as 00h00min do dia 09 de janeiro de 2020 até as 23h30min do dia 15 de janeiro de 2020, observando o 

horário de Brasília-DF. 

 

O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 16 de janeiro de 2020. 

 

A homologação das inscrições será divulgada no endereço eletrônico www.fenixconcursos.com.br no dia 22 de janeiro de 2020, 

que também estará afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Planalto, localizado na Avenida Carlos Gomes, 971, 

Centro, Planalto, Estado de São Paulo. 

http://www.fenixconcursos.com.br/
http://www.fenixconcursos.com.br/


 
 

 

A prova objetiva para o emprego público municipal será aplicada no dia 02 de fevereiro de 2020, com início ás 09h00 e 

término as 11h00, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada de candidatos atrasados. 

 

O Gabarito será publicado no dia 03 de fevereiro de 2020 no endereço eletrônico www.fenixconcursos.com.br e partir das 

18h00min. 

 

Para que não possa ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, este Edital será publicado na íntegra no endereço 

eletrônico www.fenixconcursos.com.br, bem como afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Planalto, com resumo 

publicado na imprensa escrita. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

 

Prefeitura Municipal de Planalto/SP, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA. 

Prefeito Municipal. 
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