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PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ
Estado de São Paulo

Rua Minas Gerais, 274 – Iepê – São Paulo
Fone (18) 3264-1311– CEP 19640-000

CNPJ 49.345.911/0001-40

EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019

A Prefeitura Municipal de Iepê, Estado de São Paulo, torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37
da Constituição Federal, a abertura de inscrições do Processo Seletivo Simplificado- PSS, destinado à contratação
temporária na função Auxiliar Geral de Obras, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador II, Eletricista, Pedreiro,
destinado ao atendimento á Secretaria de Obras, Serviços e Saneamento e para o cargo de Auxiliar de
Enfermagem, destinado ao atendimento á Secretaria de Higiene e Saúde para o preenchimento de vagas das
funções abaixo especificada provida pelo Regime Estatutário - Lei Complementar nº 013/09 de 19 de outubro de 2009.
O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado em
conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O Processo Seletivo Simplificado - PSS-, será regido por este Edital, por seus anexos, avisos, eventuais
retificações, sendo sua execução de responsabilidade da comissão instituída através do DECRETO nº 029/2019 de 29
de março de 2019, por servidores efetivos, secretários e assessoria jurídica.

1.2. O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 e a homologação do resultado final serão
publicados integralmente no painel de publicações oficiais- Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, site oficial do
município – endereço eletrônico www.iepe.sp.gov.br e na imprensa escrita regional.

1.3. Os demais atos e decisão inerente ao presente Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, serão publicados
integralmente no painel de publicações oficiais- Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, site oficial do município –
endereço eletrônico www.iepe.sp.gov.br e na imprensa escrita regional.

1.4. Toda menção a horário neste edital terá como referência o horário da cidade de Brasília-DF.

1.5. Ao presente Edital são anexos:

I. ANEXO I - Cronograma de Atividades;
II. ANEXO II – Ficha de Inscrição;
III. ANEXO III – Requerimento de Recurso;
IV. ANEXO IV – Documentos necessários para contratação;

1.6 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado – nº001/2019, para os cargos de Auxiliar Geral
de Obras, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador II, Eletricista, Pedreiro e Auxiliar de Enfermagem, corresponde ao
exercício da função do cargo, escolaridade, vaga, carga horária e valor do vencimento mensal, conforme tabelas a
seguir:

Cargos
Vagas Carga

Horária
Semanal

Ref. Numérica e Vale
Alimentação

R$
Nível de Escolaridade e Requisitos

Geral PcD

Auxiliar Geral de Obras CR* - 40 horas
Ref: 12 (R$ 1.056,30)

+ R$ 400,00 vale
alimentação

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

Auxiliar de Serviços Gerais CR* - 40 horas
Ref: 12 (R$ 1.056,30)

+ R$ 400,00 vale
alimentação

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

Operador II CR* - 40 horas
Ref: 15 (R$ 1.297,72)

+ R$ 400,00 vale
alimentação

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano),
CNH “C” ou superior

Pedreiro CR* - 40 horas
Ref: 12 (R$ 1.056,30)

+ R$ 400,00 vale
alimentação

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

Eletricista CR* - 40 horas
Ref: 17 (R$ 1.617,18)

+ R$ 400,00 vale
alimentação

Ensino Médio Completo
Experiência Mínima de 2 (dois) anos

comprovada.
Auxiliar de Enfermagem CR* - 40 horas Ref: 13 (R$ 1.092,00) Ensino Médio Completo e Tècnico em
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+ R$ 400,00 vale
alimentação

Enfermagem

* cadastro reserva – contratação previstas na Lei Municipal nº 529/2014 do dia 22 de maio de 2014.

1.8 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários.

2. DA INSCRIÇÃO:

2.1. As inscrições serão realizadas pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal, á Rua Minas Gerais nº 274, nos
horários compreendidos de 13h00 às 16h00 nos dias 03 de abril de 2019 a 08 de abril de 2019. E após o término do
período de inscrição, serão encaminhadas para a Comissão instituída, através do DECRETO nº 029/2019 de 29 de
março de 2019, para as deliberações necessárias e subsequentes.

2.2. Não serão aceitas inscrições fora de prazo.

2.3. A inscrição será gratuita e implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e normas
estabelecidas neste Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, pelo candidato através do DECRETO nº
029/2019 de 29 de março de 2019, para as deliberações necessárias e subsequentes.

3. DA SELEÇÃO

3.1. A seleção de que se trata este Edital compreenderá as seguintes etapas:

A) PROVA ESCRITA

a.2- DIA - LOCAL - A prova Escrita será realizada no dia 14 de aril de 2019, no horário descrito abaixo, na EMEF
João Antônio Rodrigues, sito a Professora Maria Fermina Sacco Ricci, 32, centro – Iepê-SP a serem
divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, por meio de jornal com
circulação regional no município e do site www.iepe.sp.gov.br.

a.3- HORÁRIOS

Abertura dos portões – 07:00 horas
Fechamento dos portões – 07:45 horas

Início das Provas – 08:00 horas
Término da Prova – 11:00 horas

a.4
-

O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, além
de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- CPF –Cadastro de Pessoa Física;

B) PROVA PRATICA- avaliará o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de demonstração
prática das atividades inerentes ao Cargo, respeitando-se o conteúdo programático descrito no presente Edital.

Para o Cargo de Auxiliar de Enfermagem
DIA: 20 de Abril de 2019
LOCAL: Autarquia Hospital Muncipal de Iepê, situado á Rua Jose Simões Filho nº 81

Para os Cargos de Auxiliar Geral de Obras, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador II, Eletricista e Pedreiro.
DIA: 21 de abril de 2019
LOCAL: Secretaria Obras, Serviços e Saneamento, situado á Rua Rio Grande do Sul s/ nº (Barracão da
Prefeitura Municipal de Iepê). Onde os candidatos irão ser conduzidos ao local para aplicação da prova prática.

Conforme listagem publicada no QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA, site oficial do município www.iepe.sp.gov.br.
e imprensa escrita regional.

b.1.2 . Prova Prática, somente aos candidatos aprovados e classificados (candidato que auferiu, no mínimo, 50 %) ,fará
a prova prática.
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b.1.3. Será informado por meio de Edital de Convocação para Prova Prática, a ser divulgado no dia 17
de abril de 2019, no site da Prefeitura, www.iepe.sp.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Iepê e
na imprensa escrita regional.

04- DA CLASSIFICAÇÃO

4.1. A nota final dos candidatos aprovados neste Processo Seletivo será igual ao total de pontos obtidos na prova
objetiva e prática.

Iepê, Paço Municipal Jorge Bassil Dower, 01 de abril de 2019.

MURILO NOBREGA CAMPOS
Prefeito Municipal


