EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2018
PROCESSO SELETIVO 01/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
A Prefeitura de São Sebastião, através da Secretaria Municipal de Educação, Convoca o segundo
candidato melhor pontuado nos termos da convocação do Edital 012/2018, para ministrar aulas na
Comunidade Isolada da Ilha do Montão do Trigo:
- Professora Neuza Aparecida de Brito.
Deverá comparecer no dia 04/05/2018 às 10h00, na Secretaria Municipal de Educação – Rua Prefeito
Mansuetto Pierotti, 391 – Centro.
O não comparecimento da candidata implicará na sua desistência tácita.
A convocada deverá comparecer no local previsto no item anterior, munida de cópia autenticada dos
Diplomas e/ou Certificados, Históricos Escolares e acumulo de cargos, não cabendo nesta fase qualquer
representação por procuração.
Informamos que o primeiro colocado foi desclassificado, pois não compareceu a convocação do Edital
013/2018.
Para efeito de contratação, fica a candidata sujeita à aprovação em exame médico e psicológico, de
caráter eliminatório, realizado pela Unidade de Saúde Ocupacional – USO ou por sua ordem que
avaliará sua aptidão física e mental para o exercício da função, sendo que se não lograr aprovação não
será contratada. A decisão proferida pela USO será definitiva e a ela não caberá recurso.
ALEM DOS DOCUMENTOS ACIMA SOLICITADOS, SEGUE RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO APÓS A
ATRIBUIÇÃO
(01 via em cópia – autenticada)
( ) Identidade
(01 via em cópia simples)
( ) Título de eleitor com comprovante da última eleição
( ) CPF do candidato e dos dependentes
( ) PIS / PASEP
( ) Reservista ou alistamento se homem
( ) Certidão de Casamento
( ) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos/ 24 anos se estudante universitário
( ) Comprovante de residência ( conta de luz ou telefone, contrato de aluguel ou declaração de testemunhas)
( ) Conta corrente: Santander – Quem não tiver, receberá declaração para abrir após assinatura do contrato.
(Original)
(
) 01 (Uma) foto 3x4 atual e colorida
(
) Atestado de antecedentes criminais ou Declaração negativa de processo ou condenação na justiça
(
) Declaração de não cumulatividade de cargo público (ativo ou inativo) ou acumulo se prof./médico (ativo ou inativo

São Sebastião, 02 de maio de 2018.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito Municipal
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