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EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura do Município de Jandira faz saber que, em vista da necessidade temporária de

excepcional interesse público, por meio da Secretaria Municipal de Educação, sob supervisão

da Comissão Fiscalizadora nomeada por meio da Portaria nº , realizará Processo Seletivo, em

conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do

Brasil/1988, com base na Lei Municipal Nº 2.270, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 e demais

Leis Municipais em vigor, para contratação de pessoal por tempo determinado para as

funções: Monitor de Educação Infantil, Atendente de Desenvolvimento Educacional,

Inspetor de Aluno e Motorista de Ônibus Escolar.

O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas instruções especiais, que ficam

fazendo parte integrante deste edital, e pelos princípios gerais do direito que norteiam os atos

administrativos municipais.

 As inscrições serão realizadas a partir das 00h01m do dia 02/07/2022 até as 23h59m
do dia 11/07/2022 por meio do preenchimento de formulário de inscrição disponível
www.jandira.sp.gov.br na aba PROCESSO SELETIVO-EDUCAÇÃO.

 Sendo de inteira responsabilidade do candidato sua obtenção, devendo observar os
requisitos e prazos previstos.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas existentes, por meio de

contratação por tempo determinado, nas funções indicadas no presente edital, dentro do prazo

de 06 meses, a contar da data da homologação do certame, sem possibilidade de prorrogação.

As funções, a Área de Atuação/Disciplina, as vagas, o salário base, os requisitos mínimos são

os estabelecidos na Tabela I de Funções, especificada abaixo.

As atribuições das funções estão descritas no Anexo I, do Edital.

Esta contratação se dará por meio de assinatura de contrato administrativo, em conformidade

com Lei Municipal nº 2.270 de 05 de setembro de 2019, por tempo determinado de 6 (seis)

meses .

http://www.jandira.sp.gov.br
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A Inscrição do candidato implica no total conhecimento das regras e condições estabelecidas

neste edital.

Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo, o candidato que não cumprir as

normas estabelecida ou não preencher todos os requisitos previsto no edital.

A classificação no presente processo não assegura ao candidato o direito de contrato

automático, mas apenas a expectativa de ser contratado, seguindo a rigorosa ordem

classificatória , ficando a contratação condicionada à observância das disposições legais

pertinentes e, sobretudo, à existência da necessidade caracterizada nos documentos legais

citados no preâmbulo deste edital.

TABELA I – ÁREA DE ATUAÇÃO/DISCIPLINA, VAGAS, SALÁRIO BASE,

CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.

HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.

Item Cargo Carga
horária

Requisitos e
Escolaridade

Vencimento base + benefícios
(R$) Vagas

1 Monitor de
Educação Infantil 30H/S Ensino Médio

R$ 1.400,00 conforme Piso
Municipal Lei Complementar salarial

nº 102/2022 + vale transporte
(conforme Lei municipal nº

1.775/2009) + vale alimentação.

60

2
Atendente de

Desenvolvimento
Educacional

40 H/S Ensino Médio

R$ 1.400,00 conforme Piso
Municipal Lei Complementar salarial

nº 102/2022 + vale transporte
(conforme Lei municipal nº

1.775/2009) + vale alimentação.

18

3 Inspetor de Aluno 40 H/S Ensino
Fundamental

R$ 1.400,00 conforme Piso
Municipal Lei Complementar salarial

nº 102/2022 + vale transporte
(conforme Lei municipal nº

1.775/2009) + vale alimentação.

10

4 Motorista de
Ônibus Escolar 40 H/S

Ensino Médio
Comprovante de
curso de
Especialização
para motorista
escolar

R$ 1.400,00 conforme Piso
Municipal Lei Complementar salarial

nº 102/2022 + vale transporte
(conforme Lei municipal nº

1.775/2009) + vale alimentação.

03

* Obs.: A existência de cadastro reserva não obriga a convocação de todos os classificados.

Benefícios
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A) Cartão Alimentação - Lei Municipal n° 1638 de 11 de Julho de 2007, alterada pela, Lei
Municipal n° 2225 de 20 Junho de 2018. Sendo efetuado o pagamento conforme a Lei, para
contratados com vencimento até 04 (quatro) Salários Mínimos Vigentes.

B) Auxílio Transporte - Lei Municipal n° 1775 de 19 de Maio de 2009. Sendo efetuado o
pagamento conforme Lei, para contratados com vencimento até 03 (três) Salários Mínimos
Vigentes.

 O Chamamento Público Emergencial será regido por este edital e pelos princípios gerais do
direito que norteiam os atos administrativos municipais.

Jandira, 01 de Julho de 2022

HENRI HAJIME SATO
Prefeito Municipal de Jandira


