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EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO 

 
A Prefeita de Monteiro Lobato/SP, com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente nomeada pela 
Portaria nº 7.314 de 14 de fevereiro de 2019, usando das atribuições legais, torna pública a rerratificação dos 
itens relacionados abaixo: 
 
I. ALTERA o requisito para o emprego “Professor de Educação Física” no item 2.5 – do Quadro de Empregos: 
 
Onde se lê: 

Empregos com Exigência de Ensino Superior Completo 

Código/ Emprego Requisitos 

3.13 – Professor de Educação Física 
Curso Superior Específico e Registro Ativo no Conselho que deverá ser apresentado na hora 
da contratação e quando for solicitado 

 
Leia-se:  

Empregos com Exigência de Ensino Superior Completo 

Código/ Emprego Requisitos 

3.13 – Professor de Educação Física 
Licenciatura Plena (Resolução CFE 03/87 – Licenciado/Bacharel) e/ou Licenciatura 
(Resolução CNE/CP 01/02), com Registro Ativo no Respectivo Conselho que deverá ser 
apresentado na hora da contratação e ou quando for solicitado. 

 

Havendo candidatos que uma vez já inscritos pagaram o boleto e se sentiram prejudicados com a 
presente alteração, poderão solicitar a devolução do valor da inscrição até o dia 05/04/2019 através do e-
mail: contato@integribrasil.com.br.  

 

II. ACRESCENTA no item 2.5 – do Quadro de Empregos, no ANEXO I – Descrição dos Empregos e no ANEXO II 
– Conteúdo Programático, as informações referentes ao emprego de ENFERMEIRO.  

 

III. Em decorrência do acréscimo do cargo citado, PRORROGA o período de inscrição, passando o item 4.1 do 
Edital Completo a valer nas mesmas condições previstas no Edital primitivo, com a seguinte redação: 

“As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da Internet, no período de 23 de fevereiro a 05 de 
abril de 2019.” 

 

IV. RETIFICA o Anexo I – Descrição dos Empregos para o emprego 3.14 – Psicólogo, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam 
fatores emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões trazidas pela pessoa 
atendida durante o processo de acompanhamento; investigam os fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver ações pautadas nas Diretrizes Nacionais, Estaduais e 
Municipais, prevista em Lei; apoiar as necessidades da Estratégia da Saúde da Família; noções Básicas de 
informática; apoiar as necessidades do setor; zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins e 
disponibilidade de horários, executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.” 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital Completo. 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que 
fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços 
www.integribrasil.com.br e www.monteirolobato.sp.gov.br e ainda no JORNAL O VALE/ GAZETA DE TAUBATÉ, 
bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse 
público. 

 

 

Monteiro Lobato/SP, 13 de março de 2019. 

 

 

DANIELA DE CÁSSIA SANTOS BRITO 

PREFEITA MUNICIPAL  
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