4º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo nº 003/2017

Atribuição de Classes/Aulas para os Professores de Educação Básica I.
A Secretaria da Educação e Cultura em conformidade com os itens 11.04, 11.05 e 11.6 do
Processo Seletivo PSPMAS 003/2017, convoca os candidatos aprovados e classificados para
os cargos de Professor de Educação Básica I para a sessão de atribuição de classes/aulas,
conforme segue:
1º - Convocar os professores aprovados no Processo Seletivo PSPMAS 003/2017, conforme
relações abaixo, para participar da sessão de atribuição de classe/aulas para as Unidades
Escolares desta Secretaria Municipal de Educação. A quantidade de vagas será apresentada
para os candidatos no início do processo de atribuição, conforme local e horário abaixo. Os
candidatos que ultrapassarem o número de vagas, somente escolherão em caso de não
comparecimento ou desistência dos candidatos melhor classificados.

Dia: 10 de abril de 2018
Horário: às 8h
Local: CIE Prof. Osmar Giacomelli, sito à Avenida Luane Milanda Oliveira, nº 500
Jardim Salete - Araçoiaba da Serra – SP

PEB I
Class.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Candidato
SILVANA VARAO PIANCO DIAS
SIRLENE DE GODOY FRANCA
GIANE DE PROENCA ROSA
ROBERTA DE LIMA TOLEDO
ADRIANO ROGERIO DOS SANTOS
FLAVIA DANZIGER CAMARGO DA SILVA
ALESSANDRA PAULA LEITE DA SILVA
CRITIANE PAULA MILANESI
ROBERTA ANGELINA MACEDO POSSENTE ENGEL
FAUSTO JULIANO MENDES

2º A escolha de classes/aulas processar-se-á pelo critério de ordem classificatória final do
Processo Seletivo PSPMAS 003/2017.

3º O candidato convocado ou seu representante legal, deverá estar presente no local e horário
determinado, onde será obrigatório a entrega dos seguintes documentos:
a) Cópia dos documentos abaixo relacionados:
- Documento de Identidade (RG)
- Cartão do CPF
- Carteira Nacional de Habilitação – CNH
- Título de Eleitor
- PIS ou PASEP
- Comprovante de Endereço
- Banco do Brasil (dados da conta)
- Certidão de Casamento
- Certidão de Nascimento (se solteiro)
- Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos
- Caderneta de Vacinação dos filhos maiores de 01 ano e menores de 05 anos
- Histórico Escolar do Ensino Médio e Diploma do Ensino Superior
- Documento do Registro Profissional (CREF)
- Certificado de Reservista
b) Documentos originais:
- Atestado de Antecedentes Criminais
- Carteira de Trabalho e Previdência Social
- 01 foto 3x4 recente
- Declaração de Acúmulo (orientações no item 4º)
4º Caso o candidato convocado possua outro emprego, cargo ou função pública, cumulável na
forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, deverá apresentar,
no momento em que o mesmo for convocado na Sessão de Atribuição, declaração oficial do
setor de Recursos Humanos do órgão ou entidade pública contratante, compatibilidade de
horários, escala e os dias em que exerce suas funções, para fins de averiguação de
compatibilidade de horários.
5º O candidato convocado pelo presente Edital ou seu representante legal, que não
comparecer à referida sessão de atribuição terá exaurido seus direitos no Processo Seletivo.
6º Os casos omissos serão resolvidos pelos representantes da Secretaria Municipal de
Educação, com registro obrigatório em Ata de todas as deliberações inerentes ao processo de
atribuição de classe/aulas.
Araçoiaba da Serra, 29 de março de 2018.

IONE MARIA FLORENZANO GIMENEZ
Secretária da Educação e Cultura

