PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017
Edital de convocação para sessão de atribuição de classes – 02/2019
A Prefeita Municipal de Catiguá, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos
abaixo relacionados, aprovados e classificados no Processo Seletivo nº 001/2017, para sessão de
atribuição de classes para Professor PEB I de Educação Básica para a Educação Infantil, a serem
atribuídas em razão do afastamento dos docentes titulares de cargo por motivo de licença-saúde período
de 90 dias, licença para cuidar de pessoa da família período de 90 dias e 30 dias de licença-prêmio, em
substituição a ser realizada em dia, hora e local abaixo mencionado, de acordo com as seguintes
instruções:
1.1– Modalidade: PEB I – Educação Básica
CLASSIFICAÇÃO

NOME DO CANDIDATO

RG

32

HELEN CAMPANA DALLAPRIA

44.032.238-8

33

TABITA CARDOSO MENDONÇA

41.352.230-1

34

ZILDA APARECIDA LOPES PEROSINI

13.216.252-0

35

CARLA CRISTINA DA SILVA

43.530.990-0

36

MONIQUE NICOLETI DE SOUZA

47.751.023-1

37

KAREN SUELYN RODIGUES

46.551.017

38

MARIELI CAMPOS

47.959.180-5

39

LUCI NEIRE PELINSON

13.115.599-4

40

ANGELA ROSA AP. SALVADOR DE NICOLA

14.562.490-0

41

MARIA ANTONIA CAMARGO

17.143.917-X

42

MARIA ELENA DOS SANTOS BONDIOLI

17.561.386-2

43

MARIA JOSÉ SARTI TAPIA BARRERA

21.191.936-6

44

LUCIANA PRADO

21.864.285-4

45

ALBANISE GIULIANA GONÇALVES

20.963.509

1.5 - 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.
1.6 – 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.

1.7 – O candidato que for pedir acúmulo deverá estar de posse do horário do primeiro emprego, caso
contrário não terá as aulas ou classes atribuídas.
1.8 – 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.

1.9 – 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 .
1.10 - Para a efetivação da atribuição de aulas e /ou classes classificados no Processo Seletivo nº 01/2018
deverão apresentar diploma ou certificado de conclusão do curso, com a respectiva habilitação para
o exercício da função pretendida.
1.11 - A atribuição de classe/aula para o ano letivo de 2019 ocorrerá no dia 11 de março de 2019, às
14h00 na sede da EMEF. “Serafim Sanches”, situada à Rua José Serafim, 134, Bairro Santa Isabel –
Catiguá – SP.
Catiguá, 07 de março de 2019.

Vera Lúcia de Azevedo Vallejo

Prefeita Municipal

