PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 E ABERTURA DE NOVO
PERÍODO DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI, através do seu Prefeito Antonio Elias Filho, no uso de suas atribuições e
prerrogativas legais, resolve RETIFICAR o Edital do Processo Seletivo Nº 001/2018 e abrir novo período de inscrição, devido a
alteração da Tabela I no que se refere aos Requisitos Mínimos exigidos pela Lei Complementar Nº 34, de 05 de maio de 2008,
conforme abaixo discriminado, mantendo os demais itens do Edital inalterados:
TABELA I
Emprego Público

Professor de Educação Básica I

Vagas
Iniciais

C.R.(*)

Carga Horária
Semanal

Vencimentos
R$

Requisitos Mínimos Exigidos

30 h/s

1.841,51 ou 13,64
hora aula (Incluso
DSR) + Auxílio
Alimentação

Formação em nível superior, em curso
de licenciatura plena ou curso normal
superior, admitida como formação
mínima à obtida em nível médio, na
modalidade normal (Magistério)

CAPÍTULO II – Das Inscrições
2.3. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.sigmarh.com.br, a partir das 8 horas do dia 04
de junho de 2018 (segunda-feira) até às 23h59min59seg do dia 10 de junho de 2018 (domingo).
2.3.1. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00
2.4. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.sigmarh.com.br, clicar em “Inscrições Abertas” na área destinada ao Processo Seletivo da
Prefeitura Municipal de Itobi.
b) Preencher todos os campos do formulário de inscrição e clicar em “Cadastrar”. 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.
c) A seguir o interessado estará visualizando a página do “Status da Inscrição”, clicar em “Boleto Bancário”.
d) Imprimir o Boleto para pagamento, no valor de R$ 50,00, em qualquer agência bancária ou terminal de
autoatendimento. Este será o seu registro provisório de inscrição.
e) Após o pagamento do Boleto, que poderá ser efetuado até dia 11 de junho de 2018 (segunda-feira), será enviado ao
candidato, no prazo de 3 (três) dias úteis, um e-mail de confirmação de pagamento, efetivando a inscrição.
f) Para confirmar o deferimento da inscrição veja o Capítulo III deste Edital.
2.5. O pagamento do valor da inscrição (quitação do boleto bancário) deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou
terminal de autoatendimento, até o dia 11 de junho de 2018 (segunda-feira), dentro do horário de compensação bancária,
com o boleto bancário impresso.
2.6. A SigmaRH, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao 11 de junho de
2018 (segunda-feira). As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas e serão
indeferidas.
CAPÍTULO III – Do Deferimento da Inscrição
3.1. Em 16 de junho de 2018 será divulgado o Edital de deferimento das inscrições.

CAPÍTULO VII – Do Cronograma das Provas
7.1. A Prova Objetiva para todos os empregos será realizada no dia 24 de junho de 2018(*). O cronograma contendo a
LOCAL e HORÁRIO para realização da Prova Objetiva será publicado no dia 16 de junho de 2018, no Diário Oficial do
Município de Itobi, afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura e divulgado pela internet nos sites www.sigmarh.com.br e
www.itobi.sp.gov.br.

ANEXO VI
CRONOGRAMA
PROCESSO SELETIVO 001/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Este cronograma poderá ser alterado, ficando a critério da Prefeitura e da comissão ajustá-lo se necessário, em função de
disponibilidade de imprensa, locais de prova, problemas técnicos e operacionais.
ATIVIDADES / ATOS
Publicação da Retificação Nº 01 do Edital
Período de Inscrições

PERÍODO
25/05/18
04/06/18 a 10/06/18

Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição

11/06/18

Publicação da Lista de Inscritos e Data, Local e Horário da Prova Objetiva

16/06/18

Período de Interposição de Recursos referente à Lista dos Inscritos
Data da Realização da Prova Objetiva e entrega de Títulos
Divulgação do Gabarito

18 e 19/06/18
24/06/18(*)
24/06/18 até às 17h(*)

Período de Interposição de Recursos referente aos Gabaritos e Questões
Divulgação do Resultado da Prova Objetiva e Prova de Títulos
Período de Interposição de Recursos referente ao resultado das Provas
Classificação Final e Homologação

25 e 26/06/18(*)
30/06/18(*)
02 e 03/07/18(*)
07/07/18(*)

(*) Alterado pela Retificação Nº 02.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Itobi, 25 de maio de 2018.
Antonio Elias Filho
Prefeito do Município
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