
MUNICÍPIO DE PIRACAIA/SP 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 

 
RETIFICAÇÃO Nº 03 DO EDITAL DE ABERTURA 

 

O Prefeito do Município de Piracaia/SP, usando de suas atribuições legais, resolve RETIFICAR o Edital de abertura do 

Concurso Público - Edital nº 01/2019, conforme segue. 

 

NO CAPÍTULO 1. DO CONCURSO PÚBLICO 

Onde se lê: 

Ensino médio/ técnico 

Cargos Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial  

Ref. 
Carga 

horária 

semanal 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
inscrição 

SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

3 -- 
 R$          

1.421,83  
V 40 horas  

Ensino médio completo, 
acrescido de curso de 
Secretário Escolar, realizado 
em instituição oficial. 

R$ 55,00 

 
 
Leia-se: 

Ensino médio/ técnico 

Cargos Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial  

Ref. 
Carga 

horária 
semanal 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
inscrição 

SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

3 -- 
 R$          

1.421,83  
V 40 horas  Ensino médio completo. R$ 55,00 

 
Exclui-se: 

Ensino médio/ técnico 

Cargos Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial  

Ref. 
Carga 

horária 
semanal 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
inscrição 

MONITOR 
ESPORTIVO 

2 -- 
 R$          

1.289,37  
IV  40 horas Ensino médio completo. R$ 55,00 

 
NO ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 
Onde se lê: 
SERVENTE ESCOLAR 

   Preparar e servir café e chá a visitantes, dirigentes e servidores do setor; 
 Lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; 
 Arrumar e, posteriormente, recolher bandejas com copos, xícaras, pratos, bules, açucareiros e garrafas térmicas; 
 Lavar, secar e guardar todos os materiais utilizados nas copas e nas cozinhas; 
 Manter limpo os utensílios de copa e cozinha; 
 Auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos; 

 Auxiliar o recebimento e estocagem da merenda escolar verificando, diariamente, os prazos de validade dos alimentos, 
descartando os inservíveis e solicitando à chefia sua reposição; 

 Percorrer as dependências das escolas, abrindo e fechando janelas, portas e portões,   bem como ligando e desligando pontos 
de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 

 Esfregar chão, paredes, aparelhos sanitários, bancadas, portas, janelas e mobiliário, no que couber, utilizando materiais e 
equipamentos próprios de modo a manter e conservar as escolas em condições adequadas de higiene; 

 Aplicar cera e lustrar o chão e os móveis; 
 Conservar banheiros e cozinhas, efetuando a reposição de materiais como sabão, sabonete, toalhas, panos de mão, de copa e 

de chão, papel toalha e papel higiênico; 
 Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações; 
 Coletar, seletivamente, lixo orgânico e inorgânico das lixeiras e cestas localizadas nas escolas, ensacando-os adequadamente, e 

efetuando sua disposição final, conforme orientação superior; 
Auxiliar os monitores e professores no cuidado dos alunos no pátio ou se solicitado dentro das salas de aula buscando manter a 
ordem e a segurança. 
 



MUNICÍPIO DE PIRACAIA/SP 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 

 
Leia-se: 

SERVENTE ESCOLAR 
   Preparar e servir café e chá a visitantes, dirigentes e servidores do setor; 
 Lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; 
 Arrumar e, posteriormente, recolher bandejas com copos, xícaras, pratos, bules, açucareiros e garrafas térmicas; 
 Lavar, secar e guardar todos os materiais utilizados nas copas e nas cozinhas; 

 Manter limpo os utensílios de copa e cozinha; 
 Preparar e servir refeições; 
 Auxiliar o recebimento e estocagem da merenda escolar verificando, diariamente, os prazos de validade dos alimentos, 

descartando os inservíveis e solicitando à chefia sua reposição; 
 Percorrer as dependências das escolas, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de 

iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 
 Esfregar chão, paredes, aparelhos sanitários, bancadas, portas, janelas e mobiliário, no que couber, utilizando materiais e 

equipamentos próprios de modo a manter e conservar as escolas em condições adequadas de higiene; 
 Aplicar cera e lustrar o chão e os móveis; 
 Conservar banheiros e cozinhas, efetuando a reposição de materiais como sabão, sabonete, toalhas, panos de mão, de copa e 

de chão, papel toalha e papel higiênico; 
 Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações; 
 Coletar, seletivamente, lixo orgânico e inorgânico das lixeiras e cestas localizadas nas escolas, ensacando-os adequadamente, e 

efetuando sua disposição final, conforme orientação superior; 
Auxiliar os monitores e professores no cuidado dos alunos no pátio ou se solicitado dentro das salas de aula buscando manter a 

ordem e a segurança. 

 

Exclui-se o cargo de Monitor Esportivo de todos os capítulos e anexos do Edital nº01/2019 do Concurso Público para 

a Prefeitura do Município de Piracaia. 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº01/2019 do Concurso Público para a Prefeitura do Município de Piracaia. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 
Piracaia, 8 de janeiro de 2020. 
 

 
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA/SP 
 


