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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/ 2015 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS, Estado de São Paulo, faz saber que realizará na cidade de Rinópolis, 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  DE PROVAS ESCRITAS, para contratação por tempo determinado de servidores 
para MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, para atender a necessidade temporária e excepcional da área da 
Educação, na forma prevista do Artigo 37 da Constituição Federal, Lei Municipal nº 1.804, de 17/04/2.015 e demais 
legislações vigentes e pertinentes.  
 

CÓDIGO E FUNÇÃO Nº DE 
VAGAS 

PRÉ – REQUISITOS 
EXIGIDOS 

VENCIMENTO 
MENSAL 

R$ 

JORNADA 
SEMANAL 

TAXA 
DE INSCRIÇÃO 

R$ 

01 
MONITOR DE 

TRANSPORTE ESCOLAR  

 
08 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO  E 
CONHECIMENTOS DA ÁREA 
 

 
900,00 40  

HORAS 
20,00 

 

 
 

I. INSCRIÇÕES: PESSOALMENTE OU POR PROCURAÇÃO NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2015 
– SOMENTE NOS DIAS ÚTEIS - no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 12:30 às 16:00 horas, no Departamento 
Municipal de Educação, situado na Avenida Rinópolis nº. 120 – Centro, na cidade de Rinópolis - SP. 

1. O recolhimento da taxa de inscrição deverá ser efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Rinópolis, sita à Rua 
São Luiz, n.º 242, centro, na cidade de Rinópolis - SP.  O comprovante original do pagamento deverá ser anexado à 
ficha de inscrição. 

2. No caso de inscrição por procuração, que deverá ter firma reconhecida, será exigida a entrega do respectivo mandato, 
acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do candidato e cópia autenticada do documento de 
identidade do procurador e a apresentação do documento original de identidade do procurador. Deverá ser entregue 
uma procuração para cada candidato e esta ficará retida. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros 
cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição. 

3. No ato da inscrição o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, apresentar as seguintes 
cópias dos documentos, com os originais para conferência e preencher os documentos abaixo solicitados: 

3.1. Cópia da Cédula de Identidade com o respectivo original para conferência; 

3.2. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;  

3.3. Preencher requerimento (fornecido pela Prefeitura Municipal). 

3.1.4. Será exigida a idade de 18 (dezoito) anos completos somente no ato da contratação. 
 

O Edital completo, contendo os requisitos para a inscrição e programa, estará afixado no local das inscrições à disposição 
dos interessados, no átrio da Prefeitura Municipal, no Departamento Municipal de Educação, situado na Avenida Rinópolis 
nº. 120 – Centro e nos sites: www.rinopolis.sp.gov.br e www.exitusconcursos.com.br a partir de 25/05/2015. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS-SP, 19 DE MAIO DE 2015 
 
 

VALENTIM TREVISAN  
Prefeito Municipal 

http://www.rinopolis.sp.gov.br
http://www.exitusconcursos.com.br

