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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020 – A 
 

1ª Retificação do Edital de Processo Seletivo 001/2020 
 

GISELE TONCHIS, Prefeita do Município de Lourdes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais, e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal e demais legislações, TORNA PÚBLICO, aos 

interessados que fará as seguintes alterações/retificações no EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 

001/2020 destinado ao preenchimento de vagas temporárias que vierem a surgir durante a validade do 

certame sob o regime celetista. 

1 – Retificar o requisito do cargo de Professor de Ensino Fundamental I, conforme segue: 

Onde se lê: 

 

CARGO 
 

C.H 

SEMANAL 

 

VAGAS 

 

REF. 

 

VENCIMENTO (R$) 

 

REQUISÍTOS MÍNIMOS 

 

TIPO DE 

PROVA 

 

TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Professor de Ensino Fundamental I 30 horas CR 1-I 2.164,61* 

 

Curso Normal em nível médio ou 

superior, ou licenciatura Plena em 
Pedagogia com habilitação 
específica. 

Objetiva e 

Títulos 

R$ 40,00 

 

Leia-se: 

 

CARGO 
 

C.H 

SEMANAL 

 

VAGAS 

 

REF. 

 

VENCIMENTO (R$) 

 

REQUISÍTOS MÍNIMOS 

 

TIPO DE 

PROVA 

 

TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Professor de Ensino Fundamental I 30 horas CR 1-I 2.164,61* 

 

Curso Superior, ou 

licenciatura Plena em 
Pedagogia com habilitação 
específica. 

Objetiva e 

Títulos 

R$ 40,00 

 

1.1 - Em função da alteração do Requisito de Admissão para o cargo de “Professor de Ensino 

Fundamental I”, eventuais candidatos que tenham realizado inscrição e tenham realizado o 

pagamento, e que por conta da alteração deixaram de se enquadrar para o cargo, poderão: 

 

a) Realizar nova inscrição em outro cargo compatível com sua escolaridade aproveitado o pagamento 

desta inscrição; OU 

b) Requerer a devolução da taxa de inscrição, mediante requerimento de devolução assinado e 

digitalizado, juntamente com o comprovante e pagamento, devendo ser enviados para o e-mail: 

valedonoroeste@gmail.com 

 

1.2 – Eventuais candidatos que tenham realizado inscrição e NÃO tenham realizado o pagamento, e 

que por conta da alteração deixaram de se enquadrar para o cargo, poderão simplesmente ignorar a 

inscrição, deixando de pagar o boleto, podendo inclusive fazer inscrição para outro cargo. 

 

2 - As demais disposições do Edital de Concurso Público permanecem inalteradas. 

 

Lourdes/SP, 02 de Março de 2020. 

GISELE TONCHIS  

Prefeita Municipal 

mailto:valedonoroeste@gmail.com

