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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2015, 06 DE FEVEREIRO DE 2015. 

A comissão organizadora do concurso público decidiu realizar as seguintes mudanças no edital do 
concurso público com o objetivo de atender aos princípios de isonomia, legalidade, impessoalidade, 
moralidade, finalidade, publicidade e eficiência da Administração Pública. 

1. Retificação do preâmbulo do edital. 

No preâmbulo, onde se lê: 

O presente Edital visa à contratação de pessoal para ampliação do atendimento na Prefeitura do 
Município de Saloá/PE, por excepcional interesse público, para o preenchimento de vagas para 
atuar na Prefeitura de Saloá/PE. 

Leia-se: 

O presente Edital visa à admissão de pessoal para ampliação do atendimento na Prefeitura do 
Município de Saloá/PE, por excepcional interesse público, para o preenchimento de vagas para 
atuar na Prefeitura de Saloá/PE. 

2. Retificação do subitem 2.2.2 do edital. 

No subitem 2.2.2, onde se lê: 

2.2.2 – O Instituto ADM&TEC não se responsabilizará por solicitações de inscrição via Internet não 
recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 

Leia-se: 

2.2.2 - O Instituto ADM&TEC não se responsabilizará por solicitações de inscrição via Internet não 
recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores do candidato, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 

a - O Instituto Adm&Tec responsabiliza-se pelo não recebimento das inscrições via internet quando 
os motivos de ordem técnica forem afetos aos servidores (computadores) do Instituto Adm&Tec. 

3. Retificação do subitem 2.3.2 do edital. 

No subitem 2.3.2, onde se lê: 

2.3.2 - O valor relativo à inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 

Leia-se: 

2.3.2 - O valor relativo à inscrição será devolvido exclusivamente em razão de anulação do certame 
ou alterações de regras previamente dispostas no edital que venham a onerar de qualquer forma os 
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requisitos, as condições prévias de concorrência ou aprovação, a ponto de provocar o desinteresse 
do candidato diante da nova regulamentação. 

4. Retificação do subitem 2.3.5 do edital. 

No subitem 2.3.5, onde se lê: 

2.3.5 – O candidato ao Concurso Público do Município de Saloá/PE que desejar requerer isenção da 
taxa de inscrição deve comparecer, pessoalmente ou representado por procuração, no Terminal de 
Atendimento nos dias e horários definidos no cronograma presente no Anexo VI deste edital, 
portando a documentação de solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

Leia-se: 

2.3.5 – O candidato ao Concurso Público do Município de Saloá/PE que desejar requerer isenção da 
taxa de inscrição deve comparecer, pessoalmente ou representado por procuração, no Terminal de 
Atendimento nos dias e horários definidos no cronograma presente no Anexo VI deste edital, 
portando a documentação de solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

a – Será aceita a solicitação de isenção e dos documentos necessários, no prazo estipulado, 
também via correios, com Aviso de Recebimento, na data prevista no Anexo VI deste edital. 

5. Retificação do subitem 2.4.1 do edital. 

No subitem 2.4.1, onde se lê: 

2.4.1 – As pessoas portadoras de deficiência (PCD) poderão participar do Concurso Público, desde 
que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo, na proporção de 5% (cinco por 
cento) das vagas ofertadas, por cargo, na forma da Lei. 

Leia-se: 

2.4.1 – As pessoas portadoras de deficiência (PCD) poderão participar do Concurso Público, desde 
que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo, na proporção de 3% (três por cento) 
das vagas ofertadas, por cargo, e o mínimo de uma vaga (havendo pelo menos duas vagas), 
conforme Art. 97, VI, a, da Constituição Estadual de Pernambuco. 

6. Retificação do subitem 2.4.2 do edital. 

No subitem 2.4.2, onde se lê: 

2.4.2 – Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as partes decimais inferiores a 0,5 
(cinco décimos) e arredondadas aquelas iguais ou superiores a tal valor. 

Leia-se: 

2.4.2 – Item suprimido. 

7. Retificação do Anexo VII do edital. 
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No Anexo VII, onde se lê: 

A prova de títulos será realizada exclusivamente para os cargos de nível superior. 

Leia-se: 

A prova de títulos será realizada exclusivamente para os cargos de nível superior e professor com 
magistério. Serão considerados apenas títulos diretamente relacionados com o cargo. 

8. Retificação do subitem 3.6.2 do edital. 

No subitem 3.6.2, onde se lê: 

3.6.2 – Os candidatos aos cargos que exigem avaliação de títulos deverão encaminhar a 
documentação descrita no Anexo VII deste Edital à Central de Atendimento no prazo estabelecido 
no cronograma do Anexo VI deste Edital. 

Leia-se: 

3.6.2 – Os candidatos aos cargos que exigem avaliação de títulos deverão encaminhar a 
documentação descrita no Anexo VII deste Edital à Central de Atendimento no prazo estabelecido 
no cronograma do Anexo VI deste Edital. 

a – Será aceita a entrega dos documentos necessários relativos à prova de títulos com data de 
postagem no prazo estipulado, também via correios, com Aviso de Recebimento. 

9. Retificação do subitem 3.6.5 do edital. 

No subitem 3.6.5, onde se lê: 

3.6.5 – Serão convocados para a prova prática todos os candidatos com classificação equivalente a 
até 3 (três) vezes o número de vagas disponíveis para o cargo. 

Leia-se: 

3.6.5 – Serão convocados para a prova prática todos os candidatos com classificação equivalente a 
até 3 (três) vezes o número de vagas disponíveis para o cargo. 

a – Será realizada a gravação em vídeo dos testes práticos aplicados, para fins de recursos do 
resultado apresentado. 

10. Retificação do subitem 5.1 do edital. 

No subitem 5.1, onde se lê: 

5.1 – Os recursos poderão ser interpostos nos dias e horários definidos no cronograma descrito no 
Anexo VI deste Edital, dirigidos única e exclusivamente ao Presidente da Comissão Organizadora do 
Concurso Público, no Terminal de Atendimento. 

Leia-se: 
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5.1 – Os recursos poderão ser interpostos nos dias e horários definidos no cronograma descrito no 
Anexo VI deste Edital, dirigidos única e exclusivamente ao Presidente da Comissão Organizadora do 
Concurso Público, no Terminal de Atendimento. 

a – Será aceita a entrega dos documentos relativos à interposição de recursos com data de 
postagem no prazo estipulado, também via correios, com Aviso de Recebimento. 

11. Retificação do subitem 5.2 do edital. 

No item 5.2, onde se lê: 

5.2 – O direito de recorrer, quanto às questões contidas na prova, exercer-se-á pessoalmente ou 
por Procurador e exclusivamente no Município, perante o Presidente da Comissão Organizadora do 
Concurso Público. 

Leia-se: 

5.2 – O direito de recorrer, quanto às questões contidas na prova, exercer-se-á pessoalmente ou 
por Procurador e exclusivamente no Município, perante o Presidente da Comissão Organizadora do 
Concurso Público. 

a – Também serão aceitos recursos referentes à solicitação de isenção da taxa de inscrição, às 
provas práticas e avaliação de títulos, conforme prazo estabelecido no cronograma do concurso 
público e suas alterações. 

12. Retificação do Anexo VII do edital. 

No capítulo VII, onde se lê: 

CAPÍTULO VII – Da Convocação para Fins de Contratação. 

Leia-se: 

CAPÍTULO VII – Da Nomeação para Fins de Posse no Cargo. 

13. Retificação do subitem 7.1.1 do edital. 

No subitem 7.1.1, onde se lê: 

7.1.1 – A contratação será realizada por parte da Prefeitura Municipal de Saloá/PE. 

Leia-se: 

7.1.1 – A admissão será realizada por parte da Prefeitura Municipal de Saloá/PE. 

14. Retificação do subitem 7.1.2 do edital. 

No subitem 7.1.2, onde se lê: 

7.1.2 – O candidato, por ocasião da convocação, deverá comprovar todos os requisitos exigidos 
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abaixo: 

Leia-se: 

7.1.2 – O candidato, por ocasião da nomeação, deverá comprovar todos os requisitos exigidos para 
a posse: 

15. Retificação do subitem 7.1.3 do edital. 

No item 7.1.3, onde se lê: 

7.1.3 – A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a convocação, anulando-
se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público. 

Leia-se: 

7.1.3 – A não apresentação dos comprovantes exigidos eliminará do concurso público o candidato 
nomeado por falta de cumprimento dos requisitos necessários à posse no cargo e ensejará a 
nomeação do próximo colocado. 

16. Retificação do subitem 7.2.7 do edital. 

No item 7.2.7, onde se lê: 

7.2.7 – O Candidato cuja deficiência não for reconhecida pela Junta Médica Permanente deste 
Município constará apenas da Lista de Convocação Geral, com a ressalva de inaptidão ao cargo, 
ficando excluído do percentual de 5% (cinco por cento) constante neste Edital. 

Leia-se: 

7.2.7 – O Candidato cuja deficiência não for reconhecida pela Junta Médica Permanente deste 
Município constará apenas da Lista de Convocação Geral, com a ressalva de inaptidão ao cargo, 
ficando excluído do percentual de 3% (três por cento) constante neste Edital. 

17. Retificação do subitem 7.2.8 do edital. 

No subitem 7.2.8, onde se lê: 

7.2.8 – Poderá a Prefeitura do Município de Saloá/PE discricionariamente lotar, remanejar e/ou 
deslocar os contratados de unidades da Prefeitura Municipal de Saloá/PE de localidade, 
dependendo dos princípios da conveniência, necessidade e oportunidade. 

Leia-se: 

7.2.8 – Poderá a Prefeitura do Município de Saloá/PE discricionariamente lotar, remanejar e/ou 
deslocar os admitidos de unidades da Prefeitura Municipal de Saloá/PE de localidade, dependendo 
dos princípios da conveniência, necessidade e oportunidade. 

18. Retificação do subitem 10.6 do edital. 
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No subitem 10.6, onde se lê: 

10.6 – O candidato classificado será convocado por telegrama, obrigando–se a declarar por escrito 
se aceita ou não o cargo para o qual estiver sendo convocado. O não comparecimento do 
interessado permitirá à Prefeitura do Município de Saloá declara-lo desistente e convocar o 
próximo candidato da lista de classificados. 

Leia-se: 

10.6 – O candidato nomeado será avisado por telegrama, obrigando-se a declarar a sua desistência 
de assumir o cargo, se for o caso. O não comparecimento do candidato no prazo legal permitirá à 
Prefeitura do Município de Saloá declará-lo desistente e convocar o próximo classificado. 

19. Acréscimo do subitem 10.14 ao edital. 

Será acrescentado o subitem a seguir: 

10.14 – O prazo de validade do certame será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de 
homologação do resultado final. 

20. Retificação do programa da prova de matemática, parte da avaliação de conhecimentos 
gerais, disponível no Anexo III do edital. 

No Anexo III, onde se lê: 

DISCIPLINA CONTEÚDO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Matemática Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos 
números e operações – naturais, inteiros, racionais ou reais. Identificar padrões 
numéricos ou princípios de contagem. Resolver situação-problema envolvendo 
conhecimentos numéricos. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 
construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Avaliar propostas de 
intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Resolver situação-
problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Utilizar 
conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos 
como solução de problemas do cotidiano. Identificar relações entre grandezas e 
unidades de medida. Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de 
situação do cotidiano. Resolver situação-problema que envolva medidas de 
grandezas. Identificar a relação de dependência entre grandezas. Resolver situação-
problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente 
proporcionais. Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre 
grandezas. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos 
algébricos. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer 
inferências. Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. 
Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a 
construção de argumentos. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 
de estatística e probabilidade. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Página 7 

Leia-se: 

DISCIPLINA CONTEÚDO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Matemática Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos 
números e operações. Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. 
Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. Avaliar a 
razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre 
afirmações quantitativas. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos numéricos. Resolver situação problema que envolva conhecimentos 
geométricos de espaço e forma. Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e 
forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do 
cotidiano. Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. Utilizar a noção 
de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Resolver situação-
problema que envolva medidas de grandezas. Identificar a relação de dependência 
entre grandezas. Resolver situação problema envolvendo a variação de grandezas, 
direta ou inversamente proporcionais. Interpretar gráfico cartesiano que represente 
relações entre grandezas. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas 
para fazer inferências. Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou 
gráficos. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a 
construção de argumentos. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 
de probabilidade. 

21. Retificação da carga horária do cargo de Assistente Social, descrita no Anexo I do edital, 
conforme legislação vigente. 

No anexo I, onde se lê: 

Categoria 
profissional 

Requisito Carga horária 
semanal 

Remuneração Vagas Taxa de 
Inscrição 

Assistente 
Social 

Graduação 
em serviços 
social e 
registro do 
conselho de 
classe 

40 horas R$ 2.000,00 2 R$ 80,00 

Leia-se: 

Categoria 
profissional 

Requisito Carga 
horária 
semanal 

Remuneração Vagas Vagas PCD Taxa de 
Inscrição 

Assistente 
Social 

Graduação 
em serviços 
social e 
registro do 
conselho 

30 horas R$ 2.000,00 1 1 R$ 80,00 
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de classe 

22. Alteração das datas do cronograma do concurso, disponível no Anexo VI do edital, a fim de 
adequá-lo às demais alterações do edital. 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Publicação do edital 06/02/2015 Site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Realização das inscrições 06/02/2015 a 
29/03/2015 

Site do Instituto ADM&TEC 
(www.admtec.org.br). 

Recebimento dos títulos 06/02/2015 a 
29/03/2015 

Central de Atendimento da Prefeitura do 
Município de Saloá. 

Solicitação de isenção da taxa 
de inscrição 

23/02/2015 a 
25/02/2015 

Central de Atendimento da Prefeitura do 
Município de Saloá. 

Solicitação de isenção da taxa 
de inscrição via correios com 
Aviso de Recebimento 

02/03/2015 a 
04/03/2015 

Documentação enviada via correios, com Aviso 
de Recebimento, destinada à Central de 
Atendimento da Prefeitura do Município de 
Saloá. 

Divulgação do resultado da 
solicitação de isenção 

13/03/2015 Site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e Site do Instituto 
ADM&TEC (www.admtec.org.br). 

Recebimento de recurso 
referente às solicitações de 
isenção 

16/03/2015 a 
18/03/2015 

Documentação enviada pessoalmente ou via 
correios, com Aviso de Recebimento, destinada 
à Central de Atendimento da Prefeitura do 
Município de Saloá. 

Divulgação do Cartão de 
Confirmação de Inscrição – CCI 

26/03/2015 Site do Instituto Adm&Tec 
(www.admtec.org.br). 

Provas objetivas 05/04/2015 Município de Saloá e regiões adjacentes. O local 
será divulgado no site do Instituto Adm&Tec. 

Divulgação do gabarito 
preliminar das provas objetivas 

05/04/2015 Site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Recebimento de recurso 
referente às provas objetivas 

06/04/2015 e 
08/04/2015 

Documentação enviada pessoalmente ou via 
correios, com Aviso de Recebimento, destinada 
à Central de Atendimento da Prefeitura do 
Município de Saloá. 

http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
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Convocação para as provas 
práticas 

10/04/2015 Site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Provas práticas 12/04/2015 Local a ser informado aos candidatos através do 
site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Divulgação do resultado 
preliminar após a avaliação de 
títulos e prova prática 

14/04/2015 Site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Recebimento de recursos 
referente às provas práticas e 
avaliação de títulos 

15/04/2015 a 
17/04/2015 

Documentação enviada pessoalmente ou via 
correios, com Aviso de Recebimento, destinada 
à Central de Atendimento da Prefeitura do 
Município de Saloá. 

Divulgação do resultado final 
do concurso 

24/04/2015 Site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

23. Inclusão de cargos para Pessoa Com Deficiência – PCD, disponível no Anexo I do edital, 
conforme determinações do Art. 97, VI, a, da CE. 

GRUPO DE NÍVEL FUNDAMENTAL – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. 

Categoria 
profissional 

Requisito Carga 
horária 
semanal 

Remuneraç
ão 

Vagas 
Ampla 
Concorrênci
a 

Vagas PCD Taxa de 
Inscrição 

Operador 
de 
Máquinas 

Nível 
fundamenta
l 

40 horas R$ 1.500,00 01 - R$ 40,00 

Agente de 
Serviços 
Gerais 

Nível 
fundamenta
l 

40 horas R$ 788,00 04 01 R$ 40,00 

Agente da 
Limpeza 
Urbana 

Nível 
fundamenta
l 

40 horas R$ 788,00 05 01 R$ 40,00 

Coveiro Nível 
fundamenta
l 

40 horas R$ 788,00 01 - R$ 40,00 

Auxiliar de Nível 40 horas R$ 788,00 18 01 R$ 40,00 

http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Página 10 

Serviços 
Gerais 
Educacional 

fundamenta
l 

GRUPO DE NÍVEL MÉDIO – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. 

Categoria 
profissional 

Requisito Carga 
horária 
semanal 

Remuneraç
ão 

Vagas 
Ampla 
Concorrênci
a 

Vagas PCD Taxa de 
Inscrição 

Técnico de 
Enfermage
m 

Ensino 
médio e 
registro de 
classe da 
categoria 

40 horas R$ 788,00 13 01 R$ 60,00 

Atendente 
de 
Consultório 
Dentário 

Ensino 
médio e 
curso 
técnico na 
área 

40 horas R$ 788,00 04 01 R$ 60,00 

Técnico de 
Laboratório 

Ensino 
médio e 
curso 
técnico na 
área 

40 horas R$ 788,00 01 - R$ 60,00 

Técnico de 
Farmácia 

Ensino 
médio e 
curso 
técnico na 
área 

40 horas R$ 788,00 01 - R$ 60,00 

Recepcionis
ta 
Hospitalar 

Ensino 
médio 

40 horas R$ 788,00 01 - R$ 60,00 

Assistente 
Administrati
vo 
Educacional 

Ensino 
médio 

40 horas R$ 788,00 04 01 R$ 60,00 

Assistente 
Administrati
vo 

Ensino 
médio 

40 horas R$ 788,00 02 01 R$ 60,00 
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Professor 
com 
Magistério 

Portador de 
certificado 
de 
conclusão 
do ensino 
médio na 
área do 
Magistério 
(Normal em 
nível 
Médio). 

40 horas R$ 
7,84/Hora 

19 01 R$ 80,00 

GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. 

Categoria 
profissional 

Requisito Carga 
horária 
semanal 

Remuneraç
ão 

Vagas Vagas PCD Taxa de 
Inscrição 

Assistente 
Social 

Graduação 
em serviços 
social e 
registro do 
conselho de 
classe 

30 horas R$ 2.000,00 01 01 R$ 80,00 

Veterinário Graduação 
em 
Medicina 
Veterinária 
e registro 
do conselho 
de classe 

40 horas R$ 2.000,00 01 - R$ 80,00 

Odontólogo Licenciatura 
em 
Odontologi
a e registro 
do conselho 
de classe 

40 horas R$ 2.200,00 02 01 R$ 80,00 

Farmacêutic
o 

Curso 
Superior em 
Farmácia e 
registro do 
conselho de 
classe 

40 horas R$ 2.000,00 01 - R$ 80,00 
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Médico 
Pediatra 

Superior 
Completo 
em 
Medicina e 
título de 
especialista 
no Registro 
profissional 
do órgão de 
classe – 
CRM 

40 horas R$ 3.000,00 01 - R$ 80,00 

Médico 
Clinico 
Geral 

Superior 
Completo 
em 
Medicina e 
título de 
especialista 
no Registro 
profissional 
do órgão de 
classe – 
CRM 

40 horas R$ 3.000,00 02 01 R$ 80,00 

Nutricionist
a 

Curso de 
Graduação 
em 
Nutrição e 
registro do 
conselho de 
classe 

40 horas R$ 2.000,00 01 01 R$ 80,00 

Psicólogo Curso 
Superior em 
Psicologia e 
registro do 
conselho de 
classe 

40 horas R$ 2.000,00 01 01 R$ 80,00 

Fonoaudiól
ogo 

Curso 
Superior em 
Fonoaudiol
ogia e 
registro no 
Conselho 
Competent
e 

40 horas R$ 2.000,00 01 - R$ 80,00 
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Biomédico / 
Citapatologi
sta 

Curso 
Superior em 
Biomedicina 
e registro 
no CRBM 

40 horas R$ 2.000,00 01 01 R$ 80,00 

Enfermeiro Graduação 
em 
Enfermage
m e registro 
no conselho 
de classe 

40 horas R$ 2.200,00 07 01 R$ 80,00 

Médico 
Plantonista 

Superior 
Completo 
em 
Medicina e 
título de 
especialista 
Registro 
profissional 
no órgão de 
classe – 
CRM 

40 horas R$ 3.000,00 02 01 R$ 80,00 

Médico 
Generalista 

Ensino 
Superior 
completo 
em 
Medicina, 
registro no 
órgão 
correspond
ente e 
declaração 
de Curso de 
Especializaç
ão em 
cirurgia 
com carga 
horária 
mínima de 
360 horas 
ou Título de 
Especialista 
emitido por 
Órgão 

40 horas R$ 3.000,00 01 01 R$ 80,00 
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competente 

Professor 
com 
Licenciatura 
- Educação 
Física 

Licenciatura 
plena em 
Educação 
Física 

40 horas R$ 
8,74/Hora 

02 01 R$ 80,00 

Professor 
com 
Licenciatura 
- Português 

Licenciatura 
plena em 
Português 

40 horas R$ 
8,74/Hora 

04 01 R$ 80,00 

Professor 
com 
Licenciatura 
- 
Matemática 

Licenciatura 
plena em 
Matemática 

40 horas R$ 
8,74/Hora 

03 01 R$ 80,00 

Professor 
com 
Licenciatura 
– História 

Licenciatura 
plena em 
História 

40 horas R$ 
8,74/Hora 

01 01 R$ 80,00 

Professor 
com 
Licenciatura 
- Geografia 

Licenciatura 
plena em 
Geografia 

40 horas R$ 
8,74/Hora 

02 01 R$ 80,00 

Professor 
com 
Licenciatura 
– Ciências 

Licenciatura 
plena em 
Ciências 

40 horas R$ 
8,74/Hora 

01 01 R$ 80,00 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, Estado de Pernambuco, em 27 de fevereiro de 2015. 

 

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves. 

Prefeito. 

 


