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Seleção da Secretaria de Educação: divulgada lista de
aprovados em décima quinta convocação
Date : 12-04-2021
A Prefeitura Municipal informa, nesta segunda-feira (12), a décima quinta convocação dos
candidatos aprovados na Seleção Pública nº 004/2017. A Seleção, ocorrida no ano de 2017,
visa a contratação, por tempo determinado, de agente de serviços especiais (função auxiliar de
vida escolar e/ou apoio pedagógico), técnico administrativo (função intérprete de libras),
motorista categoria D, serviços gerais para apoio ao programa Mais Educação, professor
substituto do ensino fundamental I, professor substituto do ensino fundamental II, professor do
ensino fundamental atendimento educacional especializado – AEE/língua portuguesa em letra
libras e instrutor do projeto Educarte.
Conforme a lista, pela ordem de classificação, os convocados deverão comparecer na Rede de
Atenção a Criança e ao Adolescente, localizada na Praça Tancredo Neves, 106, Centro, para
apresentação da documentação e realização dos exames admissionais que deverá ocorrer no
período e horários abaixo apresentados:
15 e 16/04/2021: agendamento e realização dos exames admissionais conforme Edital.
É facultado ao candidato convocado realizar os exames admissionais na rede particular
ou na rede pública (neste caso, a Administração Municipal fará o encaminhamento).
Para agendamento pela rede pública, o candidato deverá trazer xérox do cartão do
SUS, xerox do RG/CPF e comprovante de residência atualizado. Sendo:
15/04/2021 (8h00 às 10h30): Professor Fundamental I Nível II;
15/04/2021 (14h00 às 16h00): Professor Fundamental II Nível II – Ciências, Matemática e
Português;
16/04/2021 (8h00 às 10h30): Professor Fundamental II Nível II – Geografia e História.
20 e 22/04/2021: recebimento do laudo médico e documentação exigida, conforme lista
anexa. Sendo:
20/04/2021 (8h00 às 10h30): Professor Fundamental I Nível II;
20/04/2021 (14h00 às 16h00): Professor Fundamental II Nível II – Ciências, Matemática e
Português;
22/04/2021 (8h00 às 10h30): Professor Fundamental II Nível II – Geografia e História.
O candidato que não comparecer no prazo indicado para a contratação, munidos de
documentos requeridos neste edital, será considerado como desistente, bem como o candidato
que for convocado e não desejar a contratação naquele momento, deverá solicitar por escrito e
no mesmo prazo da convocação, seu reposicionamento para o último lugar da lista de
aprovados e classificados, sob pena de ser considerado desistente.
Confira os documentos clicando nos links abaixo:
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01 - LISTA DE CONVOCADOS - 15ª CONVOCAÇÃO
02 - LISTA DE DOCUMENTOS ADMISSIONAIS
03 - RELAÇÃO DOS EXAMES ADMISSIONAIS
04 - FICHA DE CADASTRO ADMISSIONAL
05 - DECLARAÇÃO COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO
06 - DECLARAÇÃO DE BENS E VÍNCULO
EDITAL 15ª CONVOCAÇÃO
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