CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS/CLASSES 17.2018
DE 07 DE MAIO DE 2018
MICHEL VICENTINE MARTINS, Secretário de Educação do Município de
Araçariguama, no exercício de suas atribuições legais convoca os seguintes candidatos classificados no
Processo Seletivo 03.2017 a comparecer na Secretaria de Educação sito a Rua Santa Cruz nº315, Centro
Araçariguama/SP para participar do processo de atribuição de aulas/classes:
Comparecer no dia 09 de Maio de 2018 – quarta-feira às 10h00

Professor Classificado em Ed. Física
Classificação / Nome / RG
25

ALINE APARECIDA BUENO DA SILVA

416665603

01 Vaga - Professor Ed. Física 40h/a sendo:
12 aulas no período da tarde – EMEIF Cristiano Osório Zapparolli (Bairro Chácara Dora)
06 aulas no período da manhã – EMEIF Manoel Amaro de Andrade (Bairro Ibaté)
12 aulas nos períodos da manhã e tarde – Creche Gotinhas de Vida (Centro)
+02 HTPC + 08 HTPL
O processo de escolha ocorrerá em ordem de classificação, os docentes deverão apresentar nas datas e
horários agendados na convocação os seguintes documentos (cópia simples acompanhado do original):
(x) Número e série da Carteira Profissional
(x) Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição
(x) Cédula de Identidade (não apresentar CNH)
(x) CPF
(x) Certificado de Reservista
(x) Certidão casamento ou nascimento (se solteiro)
(x) Certidão nascimento (filhos menores de 18 anos)
(x) Carteira de vacinação (filhos menores de 07 anos)
(x) Atestado de saúde
(x) Número do PIS ou PASEP
(x) 01 foto 3 X 4 recente
(x) Comprovante de escolaridade (acompanhado do histórico escolar)
(x) Resultado de antecedentes criminais (tirar pela internet)
(x) Comprovante de residência (conta luz, telefone ou contrato de locação) recente, em nome do candidato
(pais ou cônjuge)
(x) Nº de conta Banco Santander
(x) CREF (para PEB II – Educação Física)
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