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EDITAL SIMPLIFICADO 
 

PROCESSO SELETIVO N.º 001/2014 
 

A Prefeitura Municipal de Itirapuã, Estado de São Paulo, torna público que realizará, a abertura de inscrições ao 
PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS, de caráter classificatório, para substituição dos titulares dos 
empregos públicos, no caso de faltas, férias, afastamentos e demissão, de acordo com a Lei Complementar nº 
48, de 02 de abril de 2014. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente 
instrumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal, Estadual e Municipal vigentes e 
pertinentes. 
 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.1 - A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo serão de responsabilidade da S. R. Digitalizações 
e Serviços Ltda.  
 

1.1.1 - As provas serão aplicadas na cidade de Itirapuã – SP. 
 

1.1.2 - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, 
estas, a critério da S. R. Digitalizações e Serviços Ltda., poderão ser realizadas em outras cidades próximas.  
 

1.2 – NOMENCLATURA - VAGAS - VENCIMENTOS - TAXA DE INSCRIÇÃO - REQUISITOS ESPECIAIS 
 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no site www.srconcursos.com.br à partir das 
00h00min do dia 26 de maio até às 23h:59min do dia 13 de junho de 2014, devendo para tanto o interessado 
proceder da seguinte forma: 
 

2.1.1 Para inscrever-se pela internet o candidato deverá: 
a) Fazer o cadastro clicando em Concurso, em seguida escolher o Município desejado; clique em Faça Já sua 
Inscrição, escolha o cargo desejado clique em FAZER INSCRIÇÃO; caso não seja cadastrado, clique em “Quero 
me cadastrar” digite seu CPF e clique em “Cadastrar”. Preencha o cadastro e clique em enviar, verifique se seus 
dados estão corretos, preencha a escolaridade e campo sobre deficiência, clique em “Cadastrar” em seguida 
preencha a escolaridade e clique em “Inscrever”, imprima seu boleto bancário, podendo pagar em qualquer 
banco. Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por 
agendamento. 

NOMENCLATURA VAGAS 
SALÁRIO 

(R$) 
TAXA 

INSCR. R$ 
REQUISITOS ESPECIAIS 

Professor de Educação Básica I 
Substituição 

Eventual 
10,08 
h/aula 

50,00 

Habilitação para o magistério, 
em nível Médio ou Normal 

Superior ou Pedagogia 
Licenciatura Plena 

Professor de Educação Básica I – 
Auxiliar de Creche 

Substituição 
Eventual 

8,32 
h/aula 

50,00 

Habilitação para o magistério, 
em nível Médio ou Normal 

Superior ou Pedagogia 
Licenciatura Plena 

Professor de Educação Básica II – 
Educação Física 

Substituição 
Eventual 

12,35 
h/aula 

50,00 
Curso de Licenciatura Plena 

com habilitação em Educação 
Física + Registro no Conselho 

http://www.srconcursos.com.br/
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b) A S. R. Digitalizações e Serviços Ltda não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento do cadastro, 
na escolha do emprego sendo o mesmo de inteira e total responsabilidade do candidato. 
c) O recolhimento do boleto deverá ser feito até a data do vencimento, respeitando-se para tanto o horário da 
rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser processada e recebida. 
d) O comprovante de inscrição (após o pagamento) será o seu próprio boleto, portanto guarde-o até a data da 
prova. 
e) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portadores de Necessidades Especiais deverão enviar via 
Sedex o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como pedido de condição especial para a prova, caso 
necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para S. R. Digitalizações 
e Serviços Ltda, sita a Avenida José Gomes da Silva, 583 – sala 13 – Parque Residencial Lagoinha - CEP 14095-340 
– Ribeirão Preto – SP. 
f) Os candidatos deverão entregar no dia da prova, se possuírem, cópia autenticada dos títulos de Mestrado, 
Doutorado ou Pós Graduação em um envelope conforme descrito no item 7.6 do Edital Completo. Não serão 
contados os títulos que não estejam autenticados. 
g) A S. R. Digitalizações e Serviços Ltda, não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet 
implicará na não efetivação da mesma. 
 

2.1.3 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.  
 

2.1.4 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.  
 

2.1.5 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.srconcursos.com.br se os dados da 
inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a S. R. Digitalizações e Serviços Ltda, pelo e-mail 
srdigitalizacoes@srconcursos.com.br, para verificar o ocorrido.  
 

2.1.6 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.  
 
2.2 - São condições para a inscrição: 
 

2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal.  
 

2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos 
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.  
 

2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os 
requisitos exigidos para o emprego, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.  
 

2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante 
decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental.  
 

2.3 - Se aprovado e contratado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas 
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de 
Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, declaração de não ocupar emprego público e remunerado, 
exceto os acúmulos permitidos pela Lei e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do 
direito à vaga.  
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2.4 - Não serão recebidas inscrições por Fax ou de forma condicional, a não ser o que estabelece no Edital 
Completo. 
 

2.5 - Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 
 
 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

 
Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP, 21 de maio de 2014.  

 
 
 
 

RUI GONÇALVES 
PREFEITO MUNICIPAL 


