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Edital de convocação para Monitores do Programa Mais Alfabetização - 01/2019 

A Secretaria Municipal de Educação de Catiguá SP, no uso de suas atribuições legais, 

CONVOCA os candidatos abaixo relacionados , classificados no Processo Seletivo 

Simplificado de Monitores para atuarem no Programa Mais Alfabetização,para 

sessão de convocação para atuarem como monitores de alfabetização nasclasses de 1 ºs 

e 2ºs anos até o final do ano letivo de 2019a ser realizado em dia, hora e local abaixo 

mencionado, de acordo com as seguintes instruções : 

1.1 - MONITORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

Classificação Nome RG 

01 Sueli Aparecida de Lima Bichuete 17.518.968-7 

02 Andrea de Moraes Nadalon 20.355.247-7 

03 Adriana Aparecida Lisboa 43.306.479-1 

04 KeylaKatarina T. Jorge Vargas 46.085.040-4 

05 Ms:ircela Fernandes Senhorini 43.518.977-3 

06 Giovana do Carmo de Oliveira 52 .329.851-1 

07 AlbaniseGuliana Gonçalves 20.963.509 

08 Regina Aparecida Batista 30.440.882-7 

09 ~ Dougla.s Francisco de Souza Viana 47.682.075-3 

1.2 - A chamada para escolha de monitores de classes obedecerá rigorosamente à 

ordem de classificação , sendo que, se o candidato não estiver ou , estando presente não 

aceitar a monitoria 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. 

1.4 - O candidato que não comparecer, ou que comparecendo não aceitar, 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. 
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1.5 - Para a monitoria durante o ano letivo de 2019 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. 

1.6- A atribuição da Monitoria do Programa Mais Alfabetização para o ano letivo de 2019 

ocorrerá no dia 27 de setembro de 2019, às 1 GhOO na sede da EMEF Serafim Sanches, 

situada à Rua José Serafim , 134, Bairro Santa Isabel - Catiguá - SP. 

1.7 - O programa não dá vínculo empregatício aos monitores nem obrigação de natureza 

trabalhista nem previdenciária ou afim, apenas terão uma ajuda de custa de acordo com 

a Portaria nº 142, de 22/02/2018 do MEC. 

Catiguá, 24 de setembro de 2019. 

. o-J!.tf=: 
E/ ana de AI~ Leita 

Secret riaMunicipal de Educação 


