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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ: 45.318.581/0001-42 

FL  

EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2014 – ED 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2014  

 

 O Prefeito do Município de Restinga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público que estarão abertas, no período 

indicado, inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para seleção de 

professores para eventuais substituições em caso de afastamentos por licenças maternidade, 

licença médicas, licenças saúde, licenças premio e outras situações afins, através de 

contratação temporária, de acordo com as necessidades do Município, com fundamentação 

legal no artigo 37, inciso IX, da CF, por prazo determinado, sob Regime Celetista, nos 

termos da legislação vigente e demais normas estabelecidas neste Edital. 

INSCRIÇÕES: Serão realizadas exclusivamente através de Formulário de Inscrição, 

disponível no endereço eletrônico www.conrio.com.br, das 09h do dia 10 de abril de 

2014 até ás 24h do dia 27 de abril de 2014. O Boleto Bancário impresso pelo próprio 

candidato no ato da inscrição poderá ser pago até o dia 28 de abril de 2014. 

PROVAS: As Provas objetivas serão realizadas no dia 04 de maio de 2014, em locais e 

horários a serem divulgados após a homologação das inscrições. 

EMPREGOS PÚBLICOS: 

Empregos Públicos 

Número de 

Vagas – 

Restinga/SP 

Requisitos Remuneração 

Carga 

Horária 

Semanal 

Valor da 

Taxa de 

Inscrição 

Professor de 

Educação Básica II – 

Arte 

01 

Curso superior, Licenciatura de 

graduação plena, com habilitação 

específica em área própria ou 

formação superior em área 

correspondente, complementação 

nos termos da legislação vigente. 

R$ 9,50 por hora 

aula 
10 R$ 50,00 

Professor de 

Educação Básica II – 

História 

01 

Curso superior, Licenciatura de 

graduação plena, com habilitação 

específica em área própria ou 

formação superior em área 

correspondente, complementação 

nos termos da legislação vigente. 

R$ 9,50 por hora 

aula 
45 R$ 50,00 

Professor de 

Educação Básica II – 

Língua Portuguesa 

01 

Curso superior, Licenciatura de 

graduação plena, com habilitação 

específica em área própria ou 

formação superior em área 

correspondente, complementação 

nos termos da legislação vigente. 

R$ 9,50 por hora 

aula 
28 R$ 50,00 

Cuidador 02 Ensino Médio R$ 780,00 40 R$ 25,00 

O Edital na integra será publicado no Quadro de aviso da Prefeitura do Município de 

Restinga, e no endereço eletrônico www.conrio.com.br. 

 

Prefeitura Municipal de Restinga – SP em 09 de abril de 2014. 

 

PAULO AUGUSTO RIBEIRO 

Prefeito Municipal 


