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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA POR TEMPO DETERMINADO  
EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA Nº. 007/2013 

 
 
A Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que realizará na forma prevista no Art. 37 da 
Constituição Federal, Lei Complementar Nº 085 de 12 de dezembro de 2007 e demais legislações vigentes, PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para contratação  de Professores de Educação Básica por 
tempo determinado para eventuais substituições em casos de afastamentos por licença maternidade, licença médica, licença saúde, 
licença prêmio e outras situações afins, através de contratação temporária, de acordo com as necessidades do Município de Laranjal 
Paulista, com a execução técnico-administrativa da empresa SigmaRH Agenciamento e Recursos Humanos Ltda., o qual reger-se-á 
pelas Instruções Especiais contidas no Edital Completo e pelas demais disposições legais vigentes. 
 
A divulgação oficial do Edital Completo e dos demais editais, relativos às etapas deste Processo Seletivo, dar-se-á com a afixação na 
Prefeitura Municipal, à Praça Armando de Salles Oliveira, 200, Centro, Laranjal Paulista-SP, os seus extratos serão  publicados no 
Jornal “Destaque News” e afixados na Prefeitura Municipal. Também em caráter meramente informativo na internet, pelo site 
www.sigmarh.com.br e www.laranjalpaulista.sp.gov.br. 
 
 

DAS FUNÇÕES 
 
Tabela de Funções: 

QUADRO  I 

Nº Função 
Salário 

Hora/aula 
R$ 

Carga 
Horária 
h/sem. 

Requisitos para Desempenho da Função 
Taxa 
R$ 

1 Professor de Educação Básica – pré-
escola e séries iniciais (1º ao 5º ano) 1.805,06 Conforme 

Estatuto 

Normal superior, Pedagogia com licenciatura plena, diploma 
devidamente registrado no MEC ou órgão por ele, delegado e 

ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

2 Professor de Desenvolvimento Infantil 1.638,11 Conforme 
Estatuto 

Normal superior ou Pedagogia, com licenciatura plena, diploma 
devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado e 

ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

3 Professor de Educação Básica – 
Educação Especial 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso de Pedagogia com licenciatura plena e habilitação 
específica em educação especial ou especialização em 

educação especial, diploma devidamente registrado no MEC ou 
órgão por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 

25,00 

4 Professor de Educação  Básica - 
Biologia 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

5 Professor de Educação Básica - 
Ciências 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

6 Professor de Educação Básica - 
Educação Artística 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

7 Professor de Educação Básica - 
Musica 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

8 
Professor de Educação Básica - 

Educação Física 
R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

9 
Professor de Educação Básica - 

Filosofia 
R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

10 Professor de Educação Básica - Física 
R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

11 Professor de Educação Básica - 
Geografia 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

12 Professor de Educação Básica - 
História 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

13 Professor de Educação Básica - 
Informática 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

14 Professor de Educação Básica - Inglês R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 
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15 
Professor de Educação Básica - 

Matemática 
R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

16 Professor de Educação Básica - 
Português 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

17 Professor de Educação Básica - 
Química 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

18 Professor de Educação Básica - 
Sociologia 

R$ 12,98 
hora/aula 

Conforme 
Estatuto 

Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas 
específicas, diploma devidamente registrado no MEC ou órgão 

por ele delegado e ou declaração de conclusão de curso. 
25,00 

 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 
 
A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, no conhecimento e na tácita aceitação pelo candidato, das condições 
estabelecidas no Edital Completo. 
 
DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET: O candidato deverá realizar sua inscrição exclusivamente pela INTERNET, pelo site 
www.sigmarh.com.br 
 
As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 9h do dia 09 de dezembro de 2013 (segunda-feira) até as 
23h59min59seg (horário de Brasília) do dia 22 de dezembro de 2013 (domingo), somente pelo site www.sigmarh.com.br . 
  
Os interessados em se inscrever deverão seguir os seguintes passos: 
 

1º) Acessar o site www.sigmarh.com.br, clique em “Inscrições Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista”. 
2º) Preencha todos os campos do formulário e clique em “Inscrever-se no Processo Seletivo”. Após a aceitação o 
interessado receberá um e-mail automático confirmando o preenchimento do formulário, para isso o interessado 
deverá ter preenchido corretamente no formulário, um endereço de e-mail válido. 
3º) A seguir o interessado estará visualizando a página do “Status da Inscrição”, clique em “Boleto Bancário”. 
4º) Imprima o Boleto para pagamento da Taxa de Inscrição em qualquer agência bancária ou terminal de auto-
atendimento. 
5º) Após o pagamento do(s) Boleto(s), será enviado ao candidato, no prazo de 3 (três) dias úteis, um e-mail de 
confirmação de pagamento, efetivando sua inscrição. 
6º) Para confirmar o deferimento da inscrição veja o Item 2.6. do Edital Completo. 

 
O pagamento da taxa de inscrição (quitação do boleto bancário) deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal de 
auto-atendimento, até o dia 23 de dezembro de 2013 (segunda-feira), dentro do horário de compensação bancária, com o boleto 
bancário impresso (NÃO será aceito pagamento por meio de depósito ou transferência entre contas ou por agendamento).  
 

 
 
 

Laranjal Paulista, 29 de novembro de 2013. 
 
 
 
 

HEITOR CAMARIN JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 


