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CRONOGRAMA DE CHAMADA PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS E ESCOLHA DE VAGAS TEMPORÁRIAS

FUNÇÃO CONVOCADOS VAGAS DATA  HORÁRIO LOCAL 

PROFESSOR PEB-C (CIÊNCIA) Do 101º ao 115° 01 + CR 03/10/2018 09h00
Secretaria Municipal de Educação

Setor de GRH 
Rua Moreira, n. 235  – Independência

 OBS:     Somente     os     candidatos     que     estiverem     na     classificação     acima     serão     atendidos,     os     demais     deverão     aguardar     
novas     convocações.  



Aviso aos candidatos que participarão da Escolha de Vagas Temporárias para o ano letivo de
2018

No ato de chamada do candidato para assinatura de termo de compromisso para a designação e contratação,
será realizado o cadastro no Sistema de RH da Prefeitura Municipal, para o qual o candidato deverá
apresentar os seguintes documentos e comprovações, em XEROX com o respectivo ORIGINAL:

Comprovante do estado cível: Certidão de Nascimento /Casamento;

(CTPS)Carteira de Trabalho;

(RG)Carteira de Identidade;

(CPF)Cadastro de Pessoas Física;

Título de Eleitor;

Certificado de Reservista;(Somente se for Homem)

PIS/PASEP; retirado junto a caixa econômica ou banco do Brasil

Certificado  de  Escolaridade  (conforme  exigência  do  cargo  prevista  em  leis  municipais  n  6095/2008,7516/2017  e
7538/2017);

  Declaração de Tempo de Serviço na área pleiteada, exceto o tempo de serviço prestado na PMCI;

 Cópia dos Títulos na área pleiteada;

Carteira de inscrição junto ao órgão de classe.(conforme exigência do cargo);

Certidão de regularidade junto ao conselho de classe.

Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone)



01 Foto (retrato) 3x4;

(CPF)Cadastro de Pessoas Física do cônjuge (se casado)

CNIS(Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais)   https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/- Os  correntistas  da  Caixa
Econômica Federal e do BB podem consultar o seu extrato no caixa eletrônico ou nos serviços remotos dos bancos (home
banking), através da opção “Previdência Social”, no Banco do Brasil, e “Extrato Previdenciário” na Caixa. ;

Conta SALÁRIO somente: Banestes, Caixa Econômica ou Banco do Brasil;

Atestado de Antecedentes Criminais(site Policia Civil ES);

Certidão de quitação eleitoral;

Certidão negativa do TJE (civil e criminal)1ª e 2ª instância;

Consulta Qualificação Cadastral  https://consultacadastral.inss.gov.br.

SOMENTE SE TIVER FILHOS

Certidão de Nascimento dos Filhos solteiros;

Declaração de frequência Escolar dos filhos de 07 A 14 Anos;

Cartão de Vacina dos Filhos Menores de 06 Anos;

OBS.: Apresentar xerox e original dos documentos

A FALTA DE QUALQUER UM DOS DOCUMENTOS CITADOS ACIMA, IMPOSSIBILITARÁ A CONTRATAÇÃO OU A DE-
SIGNAÇÃO DO CANDIDATO.

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/-
https://consultacadastral.inss.gov.br/
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