
 

 

EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2020 

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – CADASTRO RESERVA 

O Prefeito do Município de Nova Luzitânia, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, torna pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo n° 01/2020 
para provimento da seguinte função: 

Função Vencimento Nº de Vagas 
Carga 

Horária 
Semanal 

Requisitos 

Professor de Educação Básica - 
PEB II (Inglês) R$ 16,68 hora/aula Cadastro 

Reserva 20/25/30 

Curso de licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica na área própria ou formação 
superior em área correspondente, com 
complementação nos termos da legislação vigente. 
 

Professor de Educação Básica - 
PEB II (Espanhol) R$ 16,68 hora/aula Cadastro 

Reserva 20/25/30 

Curso de licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica na área própria ou formação 
superior em área correspondente, com 
complementação nos termos da legislação vigente. 
 

 
 
Procedimento para inscrição, taxas e formas de pagamento: 
 
Para formalizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, disponível no 
endereço eletrônico www.novaluzitania.sp.gov.br, da seguinte forma: 
- Acesse o site www.novaluzitania.sp.gov.br; 
- Localize a tabela com o título “Faça sua Inscrição”; 
- Clique em Processo Seletivo 01/2020 – Nova Luzitânia/SP; 
- Preencha corretamente todos os campos do formulário de inscrição; 
- Clique em Finalizar; 
- Na sequência o sistema irá gerar o comprovante de inscrição; 
- O boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição será encaminhado por e-mail no próximo dia 
útil. 
 
As inscrições serão realizadas exclusivamente através de Formulário de Inscrição, disponível no 
endereço eletrônico www.novaluzitania.sp.gov.br, das 08h do dia 05 de Maio de 2020 até as 22h do dia 
17 de Maio de 2020. 
 
 
O valor da Taxa de Inscrição a ser pago em moeda corrente para participação neste PROCESSO 
SELETIVO será de: R$ 50,00. 
 
 
O Edital completo será publicado por afixação no mural do Paço Municipal e no seguinte endereço eletrônico: 
www.novaluzitania.sp.gov.br. 

 
 

Nova Luzitânia, 05 de Maio de 2020. 

        
Laerte Aparecido Rocha 

Prefeito Municipal 
 


