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Edital nº 01 

De 03 de Fevereiro de 2016 

 

 

“Convocação de PEB II e PEB III, candidatos 

aprovados e classificados no Concurso Público – 

Edital nº 07/2015 de 13/11/2015”. 

 

 

Adauto Batista de Oliveira, Prefeito Municipal da Estância 

Turística de Joanópolis, no uso de suas atribuições legais, nos termos da legislação 

vigente, em especial a Lei Orgânica do Município e Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), torna público o presente Edital para Convocação dos candidatos aprovados e 

classificados no Concurso Público – Edital nº 07/2015 de 13/11/2015, para provimento 

de empregos vagos. 

 

Art. 1º A atribuição de classes e/ou aulas livres para provimento 

de emprego permanente obedecerá rigorosamente à ordem de classificação no Concurso 

Público – Edital nº 07/2015 de 13/11/2015. 

 

 

Art. 2º Ficam convocados: 

PEB II – Professor de Educação Básica II – Séries Iniciais – 

candidatos classificados na ordem de 01 a 10; 

PEB III – Professor de Educação Básica III – Séries Finais 

 Língua Portuguesa - – candidatos classificados na ordem de 01 a 09; 

 Matemática - candidatos classificados na ordem de 01 a 03; 

 Arte - candidatos classificados na ordem de 01 a 03; 

 Educação Física - candidatos classificados na ordem de 01 a 05; 

 Inglês - candidatos classificados na ordem de 01 a 03; 

 Ciências - candidatos classificados na ordem de 01 a 05. 

 

 

Art. 3º A Atribuição conforme estabelecido no Art. 1º  desse 

Edital obedecerá o seguinte cronograma: 

-  Dia: 11/02/2016; 

- Local: - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, situada a Rua 

Jorge Honorato Montenegro nº 235 – Centro – Joanópolis – SP; 

- Horário:  

- PEB II – 13:00h; 

- PEB III – 14:00h. 
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Art. 4º Os candidatos aprovados e classificados deverão tomar 

ciência da Lei Complementar nº 07/2005 de 01/12/2005, alterada pela Lei Complementar 

nº 16/2012 de 12/05/2012 e Resolução SMEC nº 04/2015. 

 

 

Art. 5º Os candidatos convocados deverão apresentar no ato da 

atribuição os documentos originais acompanhados de uma cópia, conforme abaixo 

relacionado: 

 Certidão de Casamento; 

 Certidão de Nascimento (quando solteiro); 

 Título de Eleitor; 

 Carteira de Trabalho; 

 Cédula de Identidade; 

 Atestado de Saúde (Admissional); 

 Comprovante de Votação nas 2 (duas) eleições ou Certidão de 

Quitação com a Justiça Eleitoral; 

 Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, 2 (duas) fotos 

3x4; 

 Número do PIS/PASEP, se já tiver sido cadastrado; 

 Cadastro de Pessoa Física - CPF regularizado; 

 Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos para fins de 

salário família; 

 Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 7 anos e Atestado de 

Frequência Escolar de filhos entre 7 e 14 anos; 

 Comprovante de endereço; 

 Atestado de Antecedentes criminais; 

 Certificado de Conclusão do Curso Superior correspondente ao 

cargo; 

 Declarar dependentes para Imposto de Renda; 

 Declaração que não exerceu emprego público anteriormente, ou que 

não está impedido de assumir outro emprego público; 

 Declaração que não recebe benefícios de aposentadoria por invalidez 

ou auxílio doença no INSS, bem como os demais documentos exigidos no Capítulo II 

do Edital nº 07/2015 do Concurso Público de 13/11/2015. 

 

Parágrafo Único – Os candidatos convocados nesse Edital que não 

forem atendidos por ter esgotados os cargos vagos antes de atingir sua ordem de 

classificação, serão novamente convocados assim que surgirem novas vagas. 

 

 

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de classes 

e/ou aulas. 
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Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 

 

Joanópolis, 03 de Fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauto Batista de Oliveira 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deise da Silva Siqueira 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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