EDITAL N.º 15/2022
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado – PSS 002/2021 nomeada pela
portaria nº 358/2021 que visa a Contratação de Psicólogo e Professor, Edital nº44/2021 no uso
de suas atribuições em:

TORNAR PÚBLICO:
a)
Edital de convocação para distribuição de aulas no dia 18 de fevereiro de 2022 (SEXTA FEIRA) na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes a partir das 8:30 horas conforme segue
tabela abaixo:
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA
ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO: GETÚLIO VARGAS, SANTO AGOSTINHO, NOSSA SENHORA DE
FATIMA, SANTA SALETE E DOM FREDERICO HELMEL
CANDIDATA CONVOCADA PARA OUTRO LOCAL DE LOTAÇÃO
Nº
08
09

Nº de
inscrição
27
31

Nome do Candidato
Jucineide de Jesus
Tiana Mariano de Jesus Viana

Data de
Nascimento
24/11/83
26/01/90

Pontuação

Município

21
20

Boa Ventura de São Roque
Boa Ventura de São Roque

NUMERO DE VAGAS: 02 - GETÚLIO VARGAS, SANTO AGOSTINHO, NOSSA SENHORA DE
FATIMA, SANTA SALETE E DOM FREDERICO HELMEL (Inglês)
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA – EIEF.
Nº
01
02

Nº de
inscrição
17
43

Nome do Candidato

Data de
Nascimento
24/08/86
14/09/86

Eliane Antunes Tintiliano
Norli Vennek

Pontuação
71
70

Município
Boa Ventura de São Roque
Turvo

NUMERO DE VAGAS: 01
b) O candidato que não desejar assumir a vaga neste momento deverá solicitar o final de
lista no prazo de 48 horas, conforme Anexo III deste edital.
Boa Ventura de São Roque, 15 de fevereiro de 2022.

REGINA CELIA BARBOSA MARTINS - PRESIDENTE
MATRÍCULA: 15-1

RODRIGO GABRIEL BERTOLINI - MEMBRO
MATRÍCULA: 417637

GISLAINE APARECIDA KELNER - MEMBRO
MATRÍCULA: 664-1

LUCIMARA MOREIRA DE ALMEIDA – MEMBRO
MATRÍCULA: 770-1

MARYLENE GLODEN – MEMBRO
MATRICULA: 881-1

Anexo I
DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE CONTRATO
Item 5 edital 44-2021
5.1 - Para a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços o candidato terá que
apresentar as seguintes condições:
a) - Ter a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, completos na data do contrato;
b) - Fotocópias autenticadas da Cédula de Identidade;
c) - Fotocópia autenticada do documento que comprove a escolaridade exigida para a
função, conforme os requisitos presentes no Quadro de vagas;
d) - Fotocópia autenticada Cartão do PIS/PASEP (Caso não possua retirar um extrato na
Caixa Econômica Federal-PIS e Banco do Brasil-PASEP);
e) - Fotocópia do Titulo de Eleitor e comprovação de quitação eleitoral, com
apresentação de fotocópia de comprovantes de ter votado na ultima eleição ou
certidão do Cartório Eleitoral de abrangência no Município onde o candidato for
eleitor;
f) - Fotocópias autenticadas do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
g) Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento do candidato, e da certidão de
nascimento de filhos menores de catorze (14) anos, todas autenticadas, se o candidato
for casado e possuir filhos;
h) - Declaração de bens do candidato;
i) – Para fins de verificação quanto ao Acúmulo de cargos, apresentar Declaração, sob
as penas da Lei, que não possui outro cargo, emprego ou função pública, e não recebe
proventos de aposentadoria ou pensão, na Administração Direta, Autárquica, Empresa
Pública, Sociedade de Economia Mista ou Fundação (nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal).
j)- Prova de quitação com o Serviço Militar para candidato do sexo masculino
(Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação);
k)- uma foto 3x4, recentes, sem adornos e iguais, não datada;
l) - Comprovante de registro no Conselho de Classe para as funções que se exige
formação em nível superior.

m) Certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida pelos Cartórios Judiciais
Federal e Estadual do domicílio do candidato e de onde houver residido nos últimos 05
(cinco) anos, expedida dentro do prazo da validade consignado no documento. Folha
de antecedentes, emitida pela Polícia Federal e da Polícia dos Estados/do Distrito
Federal onde houver residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida dentro do prazo da
validade consignado no documento.
n) - cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital.
5.2 - O candidato convocado devera apresentar exame admissional para comprovação
de perfeitas condições para o exercício da função. Caso o laudo do exame pericial
admissional ateste a incapacidade para o exercício do emprego, o candidato estará
automaticamente desclassificado.
5.3 - A contratação realizar-se-á sob o regime da CLT.
5.4 - A carga horária será a prevista no Quadro de Vagas constante do preâmbulo
deste edital, sendo que as variações de jornada de trabalho, a duração do intervalo, os
descansos semanais e demais condições de horário de trabalho, serão definidos pela
administração;

ANEXO II

MODELO DE ATESTADO MÉDICO
Atesto que o(a) Sr.(a) ___________________________________________, sexo
feminino ( ), sexo masculino ( ), portador(a) da Carteira de Identidade n.º
_____________________, encontra-se, no momento do presente Exame
Médico, em perfeitas condições de saúde física e mental para exercer as
funções públicas, citado no Edital n.º 0/2021 do Processo Seletivo
Simplificado para o cargo de __________________________________, da
Prefeitura

do

Município

de

Boa

Ventura

de

São

Roque.

______________________, ____ de _________ de 2020. Datado de no
máximo 30 (trinta) dias anteriores a data de contratação. Assinatura e
carimbo com o CRM do Médico.

______________________, ____ de _________ de 2022.

Datado de no máximo 30 (trinta) dias anteriores a data de contratação.

ANEXO III

TERMO DE DECLARAÇÃO DE FINAL DE LISTA

Eu,___________________________________________________________________
____,portador do RG ___________________________, e inscrito no CPF
___________________________ abaixo assinado(a), ao ser chamado para
assumir vaga referente a convocação do dia _____/____/____após
analisar a vaga no ato da distribuição, declaro não ter disponibilidade
para assumi-la no momento e solicito o remanejamento para o final de
lista.

Boa Ventura de São Roque, ______ de ____________________ de 2022.

________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGO PÚBLICO

Eu,_____________________________________________________,
abaixo
assinado(a),
brasileira(o),
estado
civil
,
__________________________
portador(a)
do
RG__________________ e CPF______________________, declaro
para o fim especifico de contratação pelo Processo Seletivo
Simplificado 002/2021, que não ocupo outro cargo publico,
ressalvados os previstos no art.37 XVI, a, b, e c da CF/88.

Configura-se a não veracidade da declaração prestada, como
crime de falsidade ideológica, sob minha responsabilidade.

Boa Ventura de São Roque, ______ de __________________de
2022.

Assinatura do Candidato(a)

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS

Eu ___________________________________________ Servidor(a) Publico(a) desta
Municipalidade exercendo o cargo de ____________________________ sob
CPF___________________ RG_____________, venho por meio desta, declarar os
bens Moveis e Imóveis que tenho registrado em meu nome, conforme segue
BENS-MOVEIS:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
BENS-IMOVEIS:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Por ser esta a expressão da verdade afirmo.

Boa Ventura de São Roque,

____

de _______ de 2022.

_____________________________________
Servidor(a) Publico(a)

