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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 01/2022 

 O Prefeito do Município de Ariranha, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público o presente edital de 

retificação conforme segue: 

 

ALTERAÇÕES 

 

ONDE SE LÊ: 

 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

7.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto de PROVA OBJETIVA de caráter 

classificatório e eliminatório para todas as funções. 

 

LEIA-SE: 

 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

7.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto de PROVA OBJETIVA de caráter 

classificatório e eliminatório e PROVA DE TÍTULOS de caráter classificatório para 

todas as funções. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

9.1. A classificação final dos candidatos, em ordem decrescente de pontos, obtida 

pelo somatório das notas das provas objetivas de múltipla escolha. 

 

LEIA-SE: 

 

9.1. A classificação final dos candidatos, em ordem decrescente de pontos, obtida 

pelo somatório das notas das provas objetivas de múltipla escolha e do total de 

pontos dos títulos apresentados pelo candidato. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

CARGOS VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS 

SALÁRIO 

R$ 

Valor da 

Taxa de 

Inscrição 

Professor de 

Educação Básica II 

– INGLÊS 

01 + 

Cadastro 

reserva 

180 horas 

mensais. 

Curso de 

Licenciatura no 

componente 

específico do 

cargo. 

Ref. 

Inicial 

(R$ 13,51 

h/a 
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Professor de 

Educação Básica II 

– EDUCAÇÃO FÍSICA 

01 + 

Cadastro 

reserva 

 180 

horas 

mensais. 

Curso de 

Licenciatura no 

componente 

específico do 

cargo. 

Ref. 

Inicial 

(R$ 13,51 

h/a). 

 

 

LEIA-SE:  

 

CARGOS VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS 

SALÁRIO 

R$ 

Valor da 

Taxa de 

Inscrição 

Professor de 

Educação Básica II 

– INGLÊS 

  

Curso de 

Licenciatura em 

letras/inglês 

  

Professor de 

Educação Básica II 

– EDUCAÇÃO FÍSICA 

  
Bacharel em 

Educação Física 
  

 

 

INCLUSÃO 

 

Item 8.24 

 

8.24. DA PROVA DE TÍTULOS - CLASSIFICATÓRIA 

8.24.1. Todos os candidatos inscritos poderão proceder à apresentação de títulos. 

8.24.2. Os títulos serão pontuados de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos a serem somados 

ao total de pontos obtidos na prova objetiva, apenas para os candidatos classificados 

na mesma, conforme tabela de valores abaixo: 

TITULOS Valor Unitário Máximo 

Curso de pós graduação “stricto sensu” em nível 

de doutorado na área de atuação. 

2 2 

Curso de pós graduação “stricto sensu” em nível 

de mestrado na área de atuação. 

1 1 

Curso de pós graduação “latu sensu” com no 

mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas na área 

de atuação. 

1 1 

8.24.3. O valor máximo dos títulos a serem somados à nota da prova objetiva é de 4 

(quatro) pontos, o valor excedente será desconsiderado. 

8.24.4. Para os candidatos que possuam títulos, estes deverão ser entregues ao 

Coordenador das Provas Objetivas, na hora do certame, em envelope identificado da 

seguinte forma: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

- EDITAL Nº 001/2022 – NOME DO CANDIDATO – FUNÇÃO –TÍTULOS. 
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8.24.5. Não haverá, em hipótese alguma recepção de títulos fora do prazo e condições 

estabelecidas no item 8.24.4. 

8.24.6. Somente serão aceitos diplomas em papel timbrado da Instituição que ateste 

a conclusão do curso, a carga horária, assinados e com identificação do responsável 

pela assinatura. 

8.24.7. Serão aceitas cópias dos documentos desde que autenticados ou acompanhados 

do original para autenticação. 

8.24.8. Não serão aceitos protocolos de documentos em hipótese alguma. 

 

 

Item 5.2.2.2 

5.2.2.2. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito através de uma das formas 

abaixo: 

PIX 

CHAVE(CNPJ):39958127000153 

Banco: 403 (CORA) 

Agência nº:0001 

Conta Corrente nº: 1229038-4 

Titular PHOEMIX SERVICE ASSESSORIA 
 

 OU 
 

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED OU DOC) 

Banco: 403 (CORA) 

Agência nº:0001 

Conta Corrente nº: 1229038-4 

Titular PHOEMIX SERVICE ASSESSORIA 

CNPJ nº:39.958.127/0001-53 

 

OU 

 

DEPÓSITO EM LOTÉRICAS E CAIXA FEDERAL OU TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED OU DOC) 

Banco:104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 

Agência nº:3425 

Conta Corrente Pessoa Jurídica nº: 302-0 

CNPJ nº: 39.958.127/0001-53 

Titular: PHOEMIX SERVICE ASSESSORIA 

 

OU 

 

Através de Boleto Bancário emitido ao finalizar o processo de inscrição. 
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Para validar sua inscrição, o(a) candidato(a) que efetuou o pagamento através de 

PIX, TED, DOC ou Depósito Bancário deverá enviar cópia do comprovante de pagamento, 

informando seu nome completo e número de CPF para o e-mail 

ariranha.concursos@gmail.com até as 24 horas do último dia para pagamento da taxa 

de inscrição. 

 

Os candidatos que efetuaram o pagamento através de boleto bancário não precisam 

enviar o comprovante de pagamento. 

 

CONSIDERANDO as alterações no edital do certame em tela; 

 

DETERMINO que o período de inscrições seja reaberto do dia 02 de setembro de 2022 

até as 24 horas do dia 18 de setembro de 2022, sendo que o pagamento da taxa de 

inscrição poderá ser feito até o dia 19 de setembro de 2022. 

 

FICA definida a data de 08 de outubro de 2022 para a aplicação das provas objetivas 

e de títulos, em horários e locais a serem divulgados após a homologação das 

inscrições. 

 

CONSIDERANDO a inclusão da prova de títulos e a alteração da data de realização das 

provas, os candidatos que não tiverem interesse em participar do certame, poderão 

requerer o cancelamento da inscrição e consequentemente a devolução do valor pago a 

título de taxa de inscrição diretamente no endereço www.phoenixconcursos.com.br área 

do candidato, do dia 02 de setembro de 2022 até as 24 horas do dia 18 de setembro 

de 2022. 

 

Ficam ratificadas as demais disposições do edital do presente certame. 

 

 

Prefeitura do Município de Ariranha – SP em 30 de agosto de 2022. 
 

 

 

 

JOAMIR ROBERTO BARBOZA 

Prefeito Municipal 

 

http://www.phoenixconcursos.com.br/

