
CONCURSO PÚBLICO: ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA VAGAS DE EMPREGO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

    

  

   A Prefeitura de São Carlos publica na edição desta terça-feira (19/11) do Diário Oficial do
Município, Edição 1473, o Edital Nº 004/2019 do concurso público da educação destinado ao
provimento de vagas para os empregos de Agente Educacional, Auxiliar Administrativo Escolar,
Instrutor Surdo, Intérprete Educacional de Libras, Professor I, Professor II, Professor III – área
Educação Especial, Professor III – área Educação Física, Professor III – área Matemática e
Professor IV.

  

    

  

   As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet de 19/11/19 a 01/12/19 (até
14h) no endereço eletrônico www.ckmservicos.com.br . A solicitação de isenção da taxa de
inscrição deve ser realizada até 20 de novembro. O valor da taxa é de R$ 23,55 para qualquer
um dos empregos.

  

    

  

   Para concorrer a uma vaga é necessário ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto
Federal 70.436/72; estar em dia com as obrigações eleitorais, com as obrigações militares
(para os candidatos do sexo masculino); estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
possuir habilitação legal para o exercício do emprego; ter condições de saúde física e mental
compatíveis com o exercício do emprego ou função, de acordo com prévia inspeção médica
oficial, na forma da Lei; não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de
penalidade sofrida; não registrar antecedentes criminais, no âmbito Estadual e Federal, nos
locais em que teve domicílio, nos últimos cinco anos; atender as condições de escolaridade e
requisitos prescritos para o emprego.
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   Para o emprego de Agente Educacional o salário é de R$ R$ 1.739,00 por 40 horas; Auxiliar
Administrativo R$ 1.660,00 (40 horas); Instrutor Surdo R$ 1.739,00 (40 horas); Intérprete
Educacional de Libras R$ 1.739,00 (40 horas); para Professor I o salário é de R$ 2.854,00 (33
horas); Professor II também R$ 2.854,00 (33 horas); Professor III – área Educação Especial R$
2.365,00 (24 horas); Professor III – área Educação Física R$ 2.365,00 (24 horas); Professor III
– área Matemática R$ 2.365,00 (24 horas) e Professor IV R$ 2.132,00 (24 horas).

  

    

  

   Toda comunicação para esclarecimentos de dúvidas e/ou solicitações, durante o período de
inscrições até a publicação do resultado final, deverá ser formalizada por escrito por meio do
endereço eletrônico www.ckmservicos.com.br , no link Fale Conosco. A Prefeitura Municipal
de São Carlos só prestará suporte acerca de esclarecimentos de dúvidas e/ou solicitações a
partir da homologação do Concurso Público.

  

    

  

   Confira parte do cronograma: até 01/12 (período de inscrições); até 20/11 (período para
solicitação de isenção de taxa inscrição); 22/11 a 01/12 (período de impressão de boleto para
os candidatos com pedido de Isenção de taxa indeferido); 2/12 (último dia para pagamento do
boleto) e 15/12 (prova objetiva).

  

    

  

   O edital completo e respectivas retificações serão publicados no Diário Oficial do Município 
http://www.saocarlos.sp.gov.br
e no site 
www.ckmservicos.com.br
.
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   (18/11/19)
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