Prefeitura de São José do Rio Preto, 29 de Setembro de 2017. Ano XIV - nº 4169 - DHOJE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Convocação n° 65/2017 – SME
A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando atender as
necessidades de substituições na Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e
nos Ciclos I e II (1ª ao 5ª anos) da Rede Municipal de Ensino, convoca 07 (sete) PEB I abaixo
classificados no Processo de Seleção Simplificado, para contratação em caráter emergencial e
temporário.
O critério adotado pela SME para a contratação dos PEB I será a classificação no Processo
de Seleção Simplificado, para substituições docentes em caráter emergencial e temporário,
realizado por esta Secretaria em 2016 para o ano letivo de 2017.
Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 02 de outubro de 2017 às
14h na Secretaria Municipal de Educação (Rua General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os
convocados que não comparecerem na data, hora e local supracitados terá um prazo de
tolerância de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta, para comparecerem na
Secretaria Municipal da Educação. O não comparecimento dos convocados no prazo
estabelecido será considerado como desistência.
Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão o prazo máximo de
20 (vinte) dias, contados a partir da publicação desta, devendo, para tanto apresentar-se na
Coordenadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro).
Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 (três) períodos: manhã, tarde
e noite.
Classif.
Nome
616º
MAIARA DA SILVA GUEDES
617º
FERNANDA SOUZA LIMA DA SILVA
618º
BRUNA RUIZ SANTOS
619º
NATALIA BATISTA DA SILVA
620º
JULIANA TUANY DOS SANTOS
621º
ARIANE SILVA RABELO
622º
ANA CAROLINA GOMES

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO
(trazer originais para conferência(não serão aceitos protocolos)
01 (uma) foto 3x4 recente;
Carteira de Identidade – RG (cópia reprográfica autenticada);
Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia reprográfica autenticada);
Comprovante de Endereço com número de CEP (cópia reprográfica autenticada);
Carteira Profissional – Trazer o original e as cópias das págs. Onde constam a foto, dados
pessoais, Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre
copiando a próxima folha em branco (de todas as Carteiras de Trabalho);
A cópia autenticada do comprovante de pagamento da Contribuição Sindical no exercício de
2017 (se houver) deverá ser protocolada no Atendimento do Poupa Tempo após a data da
Admissão;
PIS/PASEP – encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil portando a
carteira de trabalho, solicitar que seja feita a pesquisa do PIS/PASEP atualizada (trazer os
documentos que serão fornecidos pelos bancos);
Trazer a pesquisa efetuada no site do Tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet), para
a verificação de acúmulos, em caso positivo, trazer a publicação da exoneração ou a baixa na
Carteira de Trabalho de cargos e registros já efetuados (fazer a pesquisa pelo número do
PIS/PASEP);
Título de eleitor (cópia reprográfica autenticada) e certidão da Justiça Eleitoral de que está
quite com as obrigações eleitorais (www.tse.jus.br);
Certificado de reservista (cópia reprográfica autenticada);
Certidão de nascimento ou casamento (cópia reprográfica autenticada);
Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos filhos deficientes de qualquer
idade (cópia reprográfica autenticada);
Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);

14) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro do capítulo 2 do Edital Normativo Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso (cópia reprográfica autenticada);
15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de Educação Física (cópia
reprográfica autenticada);
16) Declaração de próprio punho de acúmulo ou não acúmulo de cargo/emprego/função pública,
de acordo com o disposto na Constituição Federal (em caso positivo, trazer a declaração de
horário);
17) Declaração de próprio punho de não ter sido demitido (a) do serviço público Federal, Estadual
e Municipal em consequência de Processo Administrativo (por justa causa ou a bem do serviço
público);
18) Declaração de próprio punho de não ter sido demitido (a) do serviço público Municipal de São
José do Rio Preto, em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar; não ter sido demitido
(a) de função atividade do Magistério Municipal ou de escolas conveniadas com o Município,
por justa causa do empregado;
19) Declaração de próprio punho de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia
completa da última Declaração de Imposto de Renda;
20) Declaração de próprio punho se é ou não beneficiário de aposentadoria pública, em caso
positivo trazer comprovante;
21) Declaração de próprio punho da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos cinco anos;
22) Exame Médico e de Sanidade Mental – dirigir-se ao SEESMT, após agendamento via telefone
– Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal – Fone 3203-1128, munido da
Carteira de Vacinação (cópia);
23) Fotocopiar o RG, CPF e comprovante de endereço e dirigir-se à Caixa Econômica Federal para
abertura da Conta Salário (conta 037) – vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São
José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante de abertura de conta constando sua
identificação e CNPJ desta Prefeitura);
24) Atestado/Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos Estadual e Federal), dos
últimos cinco anos, expedidos pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu
no período de abrangência (originais);
Obs: Podem ser expedidos via internet
Estadual: http//www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria da Segurança
Pública)
Federal: http//www.dpf.gov.br
25) Certidão de distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos
competentes. No âmbito Estadual das cidades onde reside e residiu e âmbito Federal dos
Estados onde reside e residiu no período de abrangência;
Obs: endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto:
Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, no endereço
https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do
Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, nº 3036 – Centro
Federal: Emissão somente via Internet no endereço http//www.jfsp.jus.br, (para o Estado de
São Paulo)
Justiça Federal – Rua dos Radialistas Riopretenses, nº 1.000, Chácara Municipal
26) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO julgar necessários.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito somente mediante
agendamento na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal da Administração pelo
telefone (17) 3203-1337.
Prazo para protocolo da Documentação
Convocação nº 65/2017 – SME
Publicado em 29/09/2017
Término 21/10/2017
São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2017.
Profª Sueli Petronilia Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

