
 

 

 
 

EXTRATO DO EDITAL N.º 01/2017 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 A Prefeita do Município de Potim, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas para a realização de PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO de Provas para a seleção e o preenchimento de vagas do quadro de servidores do município, 
através de contratação temporária por tempo determinado, de acordo com as necessidades do Município, com 
fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da CF. 
INSCRIÇÕES: Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico 
www.concursosjota.com.br, das 9 horas do dia 22 de junho de 2017 até às 24 horas do dia 2 de julho de 2017. O 
pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 3 de julho de 2017, diretamente em uma das seguintes 
contas correntes: Banco: Caixa Econômica Federal - Agencia: 0303 - Conta Corrente: 00300003239-7 - Jota – 
Consultoria e Serviços Administrativos Ltda / Banco: Banco Santander do Brasil - Agencia: 0094 - Conta Corrente: 
13005644-0 - Jota – Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. O candidato deverá remeter cópia do 
comprovante de inscrição e do depósito bancário para o e-mail concursosjota.potim@gmail.com até as 24 horas 
do dia 03 de julho de 2017. 
PROVAS: As Provas objetivas serão realizadas no dia 16 de julho de 2017, em locais e horários a serem 
divulgados após a homologação das inscrições. 
FUNÇÕES: 
 

Função Vagas 
Carga Horária 

Semanal 
Remuneração  

 

Valor da 
Taxa de Insc.  

Requisitos 

BLOCO I 
Professor Educação Básica I 
de Educação Infantil 

01 e cadastro 
reserva 

30h/aula 
R$1.845,69 R$14,20 Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior. 

Professor Educação Básica II 
Ensino Fundamental – Arte 

01 e cadastro 
reserva 

De acordo com 
as aulas a serem 
atribuída em 
blocos 

R$12,43 por h/a R$14,20 
Licenciatura Plena com habilitação especifica em área 
própria. 

Professor Educação Básica II 
Ensino Fundamental - 
História 

01 e cadastro 
reserva 

De acordo com 
as aulas a serem 
atribuída em 
blocos 

R$12,43 por h/a R$14,20 
Licenciatura Plena com habilitação especifica em área 
própria. 

Professor Educação Básica II 
Ensino Fundamental - Língua 
Portuguesa 

01 e cadastro 
reserva 

De acordo com 
as aulas a serem 
atribuída em 
blocos 

R$12,43 por h/a R$14,20 
Licenciatura Plena com habilitação especifica em área 
própria. 

Professor Educação Básica II 
Ensino Fundamental – 
Matemática. 

01 e cadastro 
reserva 

De acordo com 
as aulas a serem 
atribuída em 
blocos 

R$12,43 por h/a R$14,20 
Licenciatura Plena com habilitação especifica em área 
própria. 

BLOCO II 
Professor Educação Básica I 
Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais 

01 e cadastro 
reserva 

30h/aula 
R$1.845,69 R$14,20 Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior. 

Professor Educação Básica II 
Ensino Fundamental - 
Ciências Físicas e Biológicas  

01 e cadastro 
reserva 

De acordo com 
as aulas a serem 
atribuída em 
blocos 

R$12,43 por h/a R$14,20 
Licenciatura Plena com habilitação especifica em área 
própria. 

Professor Educação Básica II 
Ensino Fundamental - 
Educação Física  

01 e cadastro 
reserva 

De acordo com 
as aulas a serem 
atribuída em 
blocos 

R$12,43 por h/a R$14,20 
Licenciatura Plena com habilitação especifica em área 
própria. 

Professor Educação Básica II 
Ensino Fundamental - 
Geografia 

01 e cadastro 
reserva 

De acordo com 
as aulas a serem 
atribuída em 
blocos 

R$12,43 por h/a R$14,20 
Licenciatura Plena com habilitação especifica em área 
própria. 

http://www.concursosjota.com.br/
mailto:concursosjota.potim@gmail.com


 

 

 
 

 
O Edital na integra será publicado no Quadro de aviso da Prefeitura do Município de Potim, e nos endereços 
eletrônicos www.potim.sp.gov.br e www.concursosjota.com.br. 
 

 
Prefeitura do Município de POTIM – SP em 21 de junho de 2017. 

 
 
 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

Professor Educação Básica II 
Ensino Fundamental - Língua 
Estrangeira Moderna (inglês)  

01 e cadastro 
reserva 

De acordo com 
as aulas a serem 
atribuída em 
blocos 

R$12,43 por h/a R$14,20 
Licenciatura Plena com habilitação especifica em área 
própria. 

Professor Educação Básica II 
- Educação Especial 

01 e cadastro 
reserva 

30h/aula 
R$1.845,69 R$14,20 

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 
especifica em área própria. 

http://www.potim.sp.gov.br/
http://www.concursosjota.com.br/

