
PROCESSO SELETIVO 015/2022 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO

A Prefeitura do Município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

PUBLICAR  ALTERAÇÃO  DO  EDITAL  E  PRORROGAÇÃO  DO  PRAZO  DE  INSCRIÇÕES ,

mantendo as demais disposições.

1. DAS FUNÇÕES

Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I EVENTUAL – Educação Infantil e

Ensino Fundamental (1º ao 5º ANO)
Atendimento: Aulas  em  substituição  em  todos  os  períodos,  conforme  os  blocos  de

horários disponíveis na atribuição. 

Requisitos Básicos: Curso superior  de licenciatura  plena em pedagogia  e/ou normal  em nível

superior ou concluintes (último ano).
Salário: R$ 23,45 (vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) hora-aula

Função:

PROFESSOR  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA  II  EVENTUAL  –  Educação

Fundamental (6º ao 9º ANO)
Vagas: Curso superior em Licenciatura e/ou concluintes de licenciatura (último ano),

exceto educação física, nas seguintes áreas do conhecimento:

Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Inglês, 

Educação Física (com registro no CREF).

Atendimento Aulas  em  substituição  em  todos  os  períodos.  conforme  os  blocos  de

horários disponíveis na atribuição 
Requisitos

Básicos:

Curso  superior  de  licenciatura  plena  na  respectiva  área  de  atuação  ou

plenificada na respectiva área de atuação.
Salário: R$ 26,38 (vinte e seis reais e trinta e oito centavos) hora-aula

3. DA INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições ocorrerão no período de 13 a 20 de dezembro de 2022.

3.2 O candidato deverá acessar o site  www.boituva.sp.gov.br, e no link processo seletivo 2022,

preencher a ficha de inscrição, localizada no link  https://forms.gle/1c9hfv6pYs8WTW8z5

https://forms.gle/1c9hfv6pYs8WTW8z5


3.3  O candidato

que não possuir acesso à internet, poderá utilizar-se na Secretaria de Educação – Rua Manoel dos

Santos Freire, 1.300 – Residencial Primo da cidade de Boituva, no horário das 9 h às 15 h.

3.4 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta

reais) através de depósito bancário identificado na “boca do caixa” na conta do Banco do Brasil:

agência 1649-7, conta-corrente 130052-0.

3.4.1 Os depósitos, em envelope ou outra forma, diversos do item 3.4 não serão aceito, bem como

não serão devolvidos nenhum valor. 

3.5 O candidato deverá dirigir-se à Secretaria de Educação, Rua Manoel dos Santos Freire,

1.300, Parque Residencial Primo, Boituva/SP – munido do comprovante impresso do item 3.4

e documento de identidade, para efetivação da inscrição entre os dias  21 e 22/12/2022 das

8h30 às 15h00. A não entrega deste comprovante CANCELARÁ sua inscrição e a taxa recolhida

não será devolvida.

ANEXO II

CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADES/ATOS DATA
Publicação de edital 12/12/2022
Período de inscrição 13/12/2022 a 20/12/2022
Entrega do comprovante de depósito na Secretaria de

Educação

21/12/2022 e 22/12/2022

Divulgação dos inscritos 22/12/2022
Prova objetiva 08/01/2023
Divulgação do gabarito 09/01/2023
Recurso contra o gabarito 09/01/2023
Resultado de eventuais recursos 10/01/2023
Resultado final da prova objetiva em edital 11/01/2023
Recurso contra resultado da prova objetiva 12/01/2023
Resultado  homologado  do  processo  seletivo  e  lista  de

classificação 

13/01/2023

Obs.: As datas previstas no Cronograma poderão sofrer alterações, sendo divulgadas

previamente nos moldes de publicação e divulgação prevista no Edital.

Boituva, 12 de dezembro de 2022.

EDSON JOSÉ MARCUSSO

PREFEITO


