EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - Estado de São Paulo, torna público que realizará,
na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura das inscrições do PROCESSO
SELETIVO destinado ao provimento de vagas a serem preenchidas, de acordo com o item 2 e
com o surgimento das necessidades do MUNICÍPIO, nos termos do art. 37, inciso IX, da
Constituição Federal, Lei Orgânica do Município , Leis Complementares Municipais suas
alterações; e demais legislações pertinentes, regidas pelo regime jurídico aplicável.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo serão de responsabilidade da Didática
Consultoria e Assessoria e será regido pelo EDITAL COMPLETO.
A supervisão dos Editais e da Organização fica por conta da Comissão do Processo Seletivo
designada pela Administração e nomeada pelo Decreto nº 069/2018 de 10 de Agosto de 2018.
É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este Concurso Público divulgadas, até sua homologação, pela
imprensa Oficial do Município de Maracaí – “Diário Oficial eletrônico” (www.maracai.sp.gov.br –
publicações – Diário Oficial), e no site www.didaticaconsultoria.com.br. A partir da homologação
as publicações serão feitas exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Maracaí em seu órgão
oficial de publicação, “Diário Oficial Eletrônico”, além de afixação em seus átrios, se necessário .
O Concurso Público dar-se-á por meio das seguintes etapas:
De Prova Objetiva para Professor de Educação Básica II Inglês de conhecimentos gerais e/ou
específicos, de caráter classificatório e eliminatório.
De Prova de Títulos para Professor de Educação Básica II Inglês, de caráter classificatório.
De exames médicos, a serem realizados na iminência de admissão, de caráter eliminatório, sob
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Maracaí - Estado de São Paulo, para todos os
candidatos convocados, respeitando a ordem de classificação, para verificação da aptidão às
exigências do cargo pretendido, e particularmente para os portadores de necessidades especiais,
com vistas à avaliação da compatibilidade da deficiência com o exercício das atividades no cargo
pretendido.
Quaisquer questionamentos ao presente Edital, assim como eventuais dúvidas, deverão ser
enviados
ao
SAC
–
Serviço
de
Atendimento
ao
Candidato
–
email:
candidato@didaticaconsultoria.com.br.
O candidato será atendido de segunda a sexta-feira das 09h00min às 16h00min (horário de
Brasília) e será feito exclusivamente por email. Não serão prestadas informações via telefone ou
por qualquer outro meio não disposto neste edital.
O presente Edital possui Cronograma Prévio, para divulgação de todas as publicações
necessárias do presente Processo Seletivo. Estas divulgações serão disponibilizadas a partir das
16 horas do dia agendado, pela imprensa oficial do Município, www.maracai.sp.gov.br
(publicações – Diário Oficial) e no site www.didaticaconsultoria.com.br . Ex.: Edital de
Convocação para as provas, Edital de divulgação dos Gabaritos, Edital de divulgação dos
Resultados, etc.
Após a homologação do resultado do Processo Seletivo e por ordem de classificação, a
convocação/atribuição será realizada por meio de cronograma estabelecido pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo fará publicar através de edital as datas de atribuições assim como o número
de classes/aulas. As divulgações serão feitas por meio da imprensa oficial do Município,
www.maracai.sp.gov.br (publicações – Diário Oficial) e mural da Secretaria da Educação, Cultura,
Esporte e Turismo para os procedimentos necessários à nomeação, conforme o estabelecido no
item 11 do edital completo e de acordo com a necessidade e conveniência do Município.
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DOS CARGOS / ESPECIALIDADES / REQUISITOS/ VALOR DE INSCRIÇÃO
Cargo

Vagas

Carga
Horária

Vencimentos

Requisitos

Tipo de Prova

Taxa

Professor de
Educação Básica
II Inglês

CR*

30 h

R$ 2.506,91

Licenciatura de graduação
plena que inclua habilitação
em inglês

Objetiva e
Títulos

60,00

DAS INSCRIÇÕES
A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação de todas as normas e condições
estabelecidas neste edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento, não cabendo
recurso sobre eventuais erros cometidos pelo candidato no ato da inscrição.
É de responsabilidade exclusiva do candidato, as informações prestadas na ficha de inscrição,
bem como por qualquer erro e/ou omissão, e deverá estar ciente de que deverá dispor dos
requisitos necessários para contratação, especificados neste Edital.
A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet, através do site
www.diddaticaconsultoria.com.br, no período compreendido de 30/08/2018 até às 23h59min do
dia 14/09/2018 (horário de Brasília).
CRONOGRAMA PRÉVIO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018
ATIVIDADE
Publicação do Edital de Abertura
Período de Inscrições on-line
Prazo para solicitação PNE (portador de necessidades especiais) /
AE (Atendimento Especial)
Prazo para solicitação Isenção do pagamento da Taxa de Inscrição
Publicação do Edital de Deferimento / Indeferimento da solicitação
de isenção
Publicação Edital Homologação dos Inscritos/PNE/AE/ISENTOS
Convocação para a realização das Provas Objetivas, bem como
divulgação do local e horário
Realização da Prova Objetiva
Publicação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas
Recebimento de recurso - Gabarito Preliminar
Publicação do resultado da análise dos recursos do gabarito
preliminar e publicação do Gabarito Oficial
Publicação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas e de
Títulos
Recebimento de Recurso – Resultado Preliminar das Provas
Objetivas e de Títulos
Publicação do Edital de Resultado Final
Publicação do Edital de Homologação do Resultado Final

DATA PREVISTA *
29/08/2018
30/08/2018 à 14/09/2018
30/08/2018 à 14/09/2018
04/09/2018 à 06/09/2018
11/09/2018
05/10/2018
05/10/2018
21/10/2018
22/10/2018
23/10/2018 e 24/10/2018
30/10/2018
01/11/2018
05/11/2018 e 06/11/2018
09/11/2018
12/11/2018

* as datas previstas poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes.
Todas as informações encontram-se
www.didaticaconsultoria.com.br

no

EDITAL

COMPLETO

disponível

no

site

Maracaí - SP, 29 de Agosto de 2018.
______________________________________
EDUARDO CORREA SOTANA
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ – SP

