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PROCESSO SELETIVO Nº 0112017 

Edital de convocação para sessão de atribuição de classes - 02/2018 

A Prefeita Municipal de Catiguá, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os 

candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Processo Selet ivo nº 00112017, para 

sessão de atribuição de classes para Professor PEB 1 de Educação Básica, a ser atribuída para o ano 

letivo de 2018 em razão de afastamento de docente titular de cargo, em substituição a ser realizada em 

dia, hora e local abaixo mencionado, de acordo com as seguintes instruções: 

1.1- Modalidade: PEB 1 - Ed ucação Básica 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO RG 

06 GLEICER CRISTINA CORREIA 49 085.035-2 

07 LUANA NICHIO PONTES 52.329.830-4 

08 GISELE CORREA DA SILVA COSTA 33 957.028-3 

09 MARCELA FERNANDES SENHORINI 43.518.977-3 

10 PRISCILA NOG UEIRA BILLAR DE Ll\1A 43.919 706-5 

1.2 - A chamada para escolha de aulas ou classes obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
sendo que, se o candidato não estiver ou, estando presente não aceitar as aulas ou classes será chamado 
imediatamente o próximo candidato. 

1.3 - O candidato convocado deverá comparecer munido da Carteira de Identidade - RG ou se fazer 
representar por procurador legalmente constituído, demais documentos necessários à contratação serão 
solicitados ao final da atribuição de aulas e/ou classes. 

J.4 - O candidato que for pedir acúmulo deverá estar de posse do horário do primeiro emprego, caso 
contrário não terá as aulas ou classes atribuídas. 

1.5 - O candidato que não comparecer no ato da atribuição de aulas ou classes, ou que comparecendo 
não aceitá-las, sob qualquer alegação, será desclassificado do processo seletivo, só podendo voltar a 
concorrer quando toda a lista classificatória tiver sido esgotada ou a critério da Administração. 

1.6 - Para as atribuições durante o ano letivo os candidatos serão convocados através de Edital 
publicado com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, afixados no Quadro da Prefeitura 
Municipal de Catiguá, localizado na Avenida José Zancaner, 312 - Catiguá/SP e no endereço 
eletrônico da Prefeitura Municipal www.catiguá.sp.gov.br . 

1.7 - Para a efetivação da atribuição de aulas e /ou classes classificados no Processo Seletivo nº 
O 1/20 18 deverão apresentar djp!oma ou cert ificado de copc!ysão do cyrso. com a respect jya 
habil jtacão para o exercicjo da Cuncão pretendjda . 

1.7 - A atribuição de classe/aula para o ano letivo de 2018 ocorrerá no dia 26 de fevereiro de 2018, às 
14h00 na sede da EMEF. "Serafim Sanches", situad à Rua José Serafim, 134, Bairro Santa Isabel -
Catiguá - SP. 

Catiguá, 22 de fevereiro de 2018. 


