PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Rua Ângelo Meneguesso, n° 475 - CEP. 17.880-000- IRAPURU – SP
Email- educa_irapuru@hotmail.com Fone-(18)3861-2007

PROCESSO SELETIVO N° 001/2017
Convite para Atribuição de Classes e/ou Aulas
José Edson Moysés Filho, Secretário Municipal de Educação de Irapuru, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições e em consonância com a legislação vigente, CONVIDA os aprovados abaixo relacionados,
para manifestar interesse em ser contratado por prazo determinado, para a substituição de vagas existentes
no município.
O candidato ora convidado deverá apresentar-se impreterivelmente no dia 15/08/2017, (Terça- Feira) às
9:00 horas, na EMEF “Pedro Leite Ribeiro”, localizada na Rua Rio Branco n°367, na cidade de Irapuru-SP,
onde ocorrerá o processo de atribuição de classes e aulas vagas. O não comparecimento na data e horário
especificado será registrado em ata entendido como desistência da vaga, sendo automaticamente oferecida
ao convidado seguinte.
Cargo: Professor de Educação Básica I
POSIÇÃO
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

NUMERO DA INSCRIÇÃO
592063
598679
599015
598915
592882
598981
599002
592509
598559
598654

CANDIDATO
Fernanda Redivo Vilar
Silvana Alcacio Santim
Luciana Da Silva
Fernanda Codato
Mariza Aparecida Pereira Ogoshi Piratelli
Jessica Fernanda Da Silva Rocha
Wanda Aparecida Vicente Modesto
Telma Barra Nova Sanches
Silvana Jose Dos Santos Magalhaes
Simone Oliveira Teixeira

Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as seguintes documentações para habilitação
- xerox do RG - frente e verso (legível)
- xerox do CPF - (legível)
- xerox do título de eleitor (legível)
- carteira de trabalho – nº, série, verso, último contrato (se houver)
- xerox da certidão de nascimento/casamento
- xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos
- xerox da carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos
- xerox do diploma do grau de escolaridade
- xerox da certeira de reservista (se masculino)
- xerox do PIS/PASEP (não pode ser NIT)
- comprovante da última eleição
- conta corrente (BRADESCO)
- comprovante de residência (conta telefone, água ou luz – legível)
– antecedentes criminais
Irapuru, 11 de Agosto de 2017.

José Edson Moysés Filho
Secretario Municipal de Educação

