Processo seletivo em São Sebastião do Alto
Seg, 18 de Março de 2019 14:47

A Prefeitura de São Sebastião do Alto divulgou o edital para o processo seletivo amplificado,
que visa preencher 101 vagas temporárias para as áreas de assistência social, educação,
segurança e mobilidade urbana, obras e saúde e higiene. Os salários variam entre R$ 998,00 a
R$ 6.000,00.

As vagas de nível fundamental incompleto são: auxiliar de serviços gerais/conservadoria de
estradas (20 vagas), servente (12 vagas, sendo 8 para educação e 4 para saúde e higiene),
merendeira (2 vagas) e monitor de transporte escolar (14 vagas). Também há duas vagas para
atendente, com nível fundamental completo.

Já as vagas de nível médio são: agente de endemias (1 vaga), agente comunitário (3 vagas),
auxiliar de saúde bucal (2 vagas), técnico em enfermagem (3 vagas), professor de ensino
fundamental e educação infantil (7 vagas), cuidador escolar (3 vagas), agente administrativo (1
vaga), orientador social (1 vaga), instrutor de dança/Hip Hop (1 vaga), instrutor de violão e
banjo (1 vaga), instrutor de futebol (1 vaga), orientador social (3 vagas, sendo duas para o
CREAS e 1 para o CRAS), motorista (1 vaga para o CREAS) e guarda municipal (12 vagas).

Também há vagas para cargos de nível superior. As vagas são para: nutricionista (2 vagas),
médico plantonista (1 vaga), fisioterapeuta (2 vagas), farmacêutico (2 vagas),enfermeiro (1
vaga), assistente social (2 vagas, sendo 1 para a saúde e higiene 1 para a assistência social),
psicólogo (3 vagas), professor de história (1 vaga), professor de educação física (4 vagas,
sendo 3 para a educação e 1 para assistência social), professor de inglês (2 vagas), professor
de atendimento educacional especializado (1 vaga) e professor intérprete de libras (1 vaga).
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