EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocadas as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas em Processo Seletivo 02/2017
para comparecerem no dia 14 de Junho de 2017, às 8:00 horas no Depto. Pessoal da Prefeitura Municipal
de Cedral localizado a Avenida Antonio dos Santos Galante, nº 429 em Cedral/SP, a fim de manifestarem
interesse no preenchimento de 02 (duas) vagas de Professor para atuação com criança e adolescente na
educação Básica procedente da Rede Municipal de Ensino de Cedral-SP., por prazo determinado,
sob o regime da C.L.T. No ato da manifestação as candidatas deverão entregar documento legal que as
habilitem para o desenvolvimento da referida função, bem como preencher de próprio punho requerimento
de acúmulo de emprego, nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal. O não
comparecimento implica na desistência das mesmas.

Classificação
11
12

Nome
Fatima Aparecida MarcatoMarçura
Andreza Cristina Abrantes Faquim

R.G.
14722980
40.172.810-9

Total
6,3
6,0

Nesta oportunidade as candidatas deverão comparecer munidas dos seguintes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cédula de Identidade - RG;
Cadastro de pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF);
Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a Justiça Eleitoral;
Certidão de nascimento ou casamento;
Certidão de nascimento dos filhos;
Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, observado o art. 37, X, da CF;
CTPS - Carteira de Trabalho Previdência Social;
CÓPIA do PIS/PASEP;
Certidão de Distribuições Criminais;
Comprovante de residência;
Documentos de habilitação Específica para o exercício do Cargo, Certificado de Escolaridade;
Uma foto ¾;
Comprovante de abertura ou cartão de conta bancaria no Banco do Santander.

Os interessados deverão assumir a vaga no dia 19 (dezenove) de junho de 2.017.
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