
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – Nº 01/2020

CHAMADA PARA ESCOLHA DE VAGAS 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS FUNÇÕES

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, em cooperação
com  a  Secretaria  Municipal  de  Administração,  CONVOCA  os  candidatos
classificados no Processo Seletivo nº 01/2020 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, para fins de ESCOLHA DE VAGAS, no dia
e  horários  estipulados  neste  instrumento  de  chamada,  a  ser  realizada  via
procedimento eletrônico, pela Plataforma  Google Meet, conforme cronograma que
segue:

CRONOGRAMA PARA ESCOLHA DE VAGAS

FUNÇÃO DATA E HORÁRIO

PEB-B 27/08/2021 às 8h30min

Os  candidatos  classificados  receberão,  através  do  e-mail  informado  no  ato  de
inscrição, o link para acesso à Plataforma Google Meet.

Após a escolha de vagas, os candidatos serão encaminhados para ASSINATURA
DE CONTRATO, nas respectivas unidades de ensino, sendo informados quanto a
tal procedimento, na mesma sessão ora designada.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de agosto de 2021

CRISTINA LENS BASTOS DE VARGAS
Secretária Municipal de Educação
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