SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA – SEMEC / FUNDEB
EDITAL Nº 02/2018

COMUNICADO

A Comissão Técnica de Organização, Coordenação e Execução do Processo Seletivo
Público Simplificado, nº 02/2018 vem tornar público:
Considerando que os candidatos classificados serão contratados com estrita observância
da necessidade e do interesse do serviço público que assim o exija.
Considerando o disposto no item 15. DA CONTRATAÇÃO, vejamos:
15.1 Os candidatos classificados, bem como o cadastro de reserva,
conforme Edital do Processo Seletivo Simplificado SEMEC/FUNDEB nº
02/2018, serão convocados de acordo com a necessidade e o
interesse da Rede Municipal de Educação.
15.2 O candidato convocado terá 02(dois) dias úteis para comparecer
ao setor de Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de
Educação, Esportes e Cultura a partir da data de convocação para
firmar contrato de trabalho, o qual deverá apresentar os documentos
necessários para o ato, ou seja, aqueles elencados no Curriculum,
bem como outros documentos se necessário o exigir, que será
constante/discriminado no ato convocatório.
15.3 Caso o candidato classificado não compareça no prazo
estabelecido, perderá o direito a vaga, podendo a Secretaria
Executiva Municipal de Educação (SEMEC/FUNDEB), proceder com a
convocação seguinte do próximo candidato classificado.
Diante do acima exposto, a Comissão Técnica solicita apenas aos classificados dentro do
número de vagas nos seguintes cargos: Professor I (Creche e Ed. Infantil) Professor II (1º
ao 5º Ano ) Professor III (6º ao 9º Ano, com atuação em Português, Matemática, Ciências,
História, Geografia e Ed. Física) e Docência em Educação Especial, para entregarem os
documentos de contratação, constantes no edital item 10.10, na sede da Secretaria de
Educação, localizada na Praça dos Três Poderes, nº 3186, Centro, Água Preta, no horário
das 8:00h às 13:00h, nos dias 16/03 (sexta-feira) ou em 21/03 (quarta-feira). Informamos
ainda, que em virtude dos feriados municipais nos dias 19 e 20/03 não haverá expediente
nos Órgãos Públicos Municipais.
Ademais, ficará a critério da Administração Pública informar a lotação dos classificados,
de acordo com as atividades a serem exercidas nas Instituições Educacionais da Rede
Municipal de Educação, zona urbana ou rural, que apresentarem déficits de profissionais,
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nos turnos matutino, vespertino e/ou noturno, ficando a cargo da Secretaria Executiva
Municipal de Educação.
Por fim, salientamos que os classificados nas demais funções públicas apenas serão
requisitados na medida da conveniência, necessidade e o interesse público.
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