PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04
INSCR. EST. 259.059.449.118

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO
EDNA DE FÁTIMA ANTUNES DE OLIVEIRA, Diretora do Departamento
Municipal de Educação, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade
temporária de excepcional interesse público o que determina o artigo 37, da Constituição Federal, nos termos da
legislação vigente e em conformidade o Ofício nº 379/2014, com o Parecer Jurídico datado de 08 de janeiro de 2015,
utilizando a lista do Processo Seletivo 01/2015, torna pública a convocação dos candidatos à PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II DA DISCIPLINA DE INGLÊS, classificados da 01ª a 03ª classificação, ao qual será
contratado TEMPORARIAMENTE apenas 01(uma) vaga, respeitando a ordem de classificação.
Os candidatos abaixo indicados devem comparecer no Departamento Municipal de
Educação, sito a Av. Adnaldo Rodrigues de Medeiros, 72 – Centro – na cidade de Castilho/SP, no dia 22 de abril de
2015, as 08:30 horas, para manifestar interesse.
O candidato na ordem de classificação que tiver interesse de ser contratado, terá o prazo
de 22 a 24 de abril de 2015, para apresentar os documentos em atendimento ao Item 13.3 e 13.4 do Edital nº. 01 do
Processo Seletivo 01/2015, a falta de qualquer documento o candidato será impedido de ser contratado
temporariamente.
Classif.
01
02
03

Nome
Aline Alcantara Lopes
Vanilda Bonfim Santana
Sonia Cristina Barbosa da Silva

RG
42.755.513-9
20.428.060-6
000817886

Os interessados deverão trazer os respectivos horários de
trabalho, poderão fazer-se representar por procurador legalmente
constituído e apresentar no ato da atribuição os seguintes
documentos:







Documento original e Xérox do comprovante de escolaridade exigida para o emprego, que de direito a
Função inscrita: Certificado acompanhado de histórico escolar, ou diploma de magistério, Certificado
acompanhado de histórico escolar e/ ou diploma de licenciatura Plena em Pedagogia ou declaração
/atestado de conclusão/término (apenas para os concluintes de 2014).
Xérox do CPF;
Xerox do RG;
Comprovante de residência.

Castilho, 16 de abril 2015.
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