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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÉIA, 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 inscrições do PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E 
TÍTULOS, para o preenchimento de cargos de cadastro de reserva durante a vigência do presente certame, a serem regidos pelo 
Regime Celetista (Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T) para contratação por prazo determinado com a execução técnico-
administrativa da empresa Fênix Assessoria e Consultoria em Concursos Públicos Eireli – ME, 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 
Carga Horária 

Semanal 

Salário 
Base 
(R$) 

Vagas Escolaridade e Exigências 
Taxa 
(R$) 

Professor PEB I  Horista 
14,43 
p/hora 

Cadastro 
Reserva 

Licenciatura Plena em Pedagogia com 
habilitação em Educação Infantil e nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental ou Normal 
Superior com habilitação em Educação 
Infantil e nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. 

43,50 

Professor de Artes Horista 
14,43 
p/hora 

Cadastro 
Reserva 

Licenciatura Plena com habilitação em área 
específica. 

43,50 

 
As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico fenixconcursos.com.br, no período 
compreendido entre as 09h00min do dia 10 de fevereiro de 2020 até às 23h30min do dia 16 de fevereiro de 2020, observando 
o horário de Brasília-DF. 
 
      Acesse o endereço eletrônico fenixconcursos.com.br, na tela principal clique no concurso público/processo seletivo 
escolhido, em seguida clique em "MAIS DETALHES", o candidato será direcionado à página de Solicitação de Inscrição, 
deverá clicar sobre o botão “INSCREVA-SE” onde deverá indicar seus dados. Após preenchimento de todas as informações, 
clique em CONTINUAR. Pronto! Sua inscrição foi efetivada com sucesso. Para emissão do boleto bancário, clique em 
IMPRIMIR BOLETO, imprima o boleto e realize o pagamento em qualquer agência bancária até o vencimento. 
 
O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 17 de fevereiro de 2020. 
 
    A homologação das inscrições será divulgada no endereço eletrônico fenixconcursos.com.br e www.boraceia.sp.gov.br no dia 
21 de fevereiro de 2020, que também estará afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Boracéia, localizado na 
Praça Eugênio Burjato nº 93, Centro, Boracéia, Estado de São Paulo. 
 
A prova objetiva para o cargo público municipal será aplicada no dia 29 de março de 2020, com início às 09h00 e término as 
11h00, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada de candidatos atrasados. 
 
A prova será realizada na E.M.E.F. DE BORACÉIA, localizado no início da Av. Prefeito João Sinatura, nº 628 e final da Rua 
Pederneiras (ao lado da SABESP). 
 
O Gabarito será publicado no dia 30 de março de 2020 no endereço eletrônico fenixconcursos.com.br e www.boraceia.sp.gov.br 
a partir das 18h00min. 
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Para que não possa ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, este Edital será publicado na íntegra no endereço 
eletrônico fenixconcursos.com.br, bem como afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Boracéia, com resumo 
publicado na imprensa escrita. 
 

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

Boracéia, 07 de fevereiro de 2020. 
 
 

MARCOS VINICIO BILANCIERI 
Prefeito Municipal. 
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