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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 074/2016/GS/SME/AF 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , no uso de suas atribuições legais, CONVOCA 
classificados elencados no Edital 008/2016 em conformidade com o Edital 003/2016.  
 

 
  

1 – DO CANDIDATO CONVOCADO 
 

1.1 O candidato convocado neste, deverá se apresentar na Secretaria Municipal de Educação no 
prazo de 24 horas a partir desta publicação. 
 

1.2 O candidato a ser contratado deve atender aos deveres e atribuições legais inerentes ao cargo 
para o qual foi convocado. 

 

1.3 O candidato classificado que no ato da convocação não aceitar ou desistir da vaga a que 
concorreu, deverá assinar termo de desistência e neste caso irá para o final da lista de 
classificação e aguardará nova convocação, se houver. 
 

 
2– DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
2.1 – O candidato convocado, que tiver interesse na vaga ofertada, deverá comparecer no prazo já 
mencionado no item anterior, munido dos seguintes documentos: 

• 01 foto 3x4 recente; 
• Cópia de RG e CPF; 
• Cópia do título de eleitor e comprovante de votação; 
• Cópia da carteira de reservista; 
• Cópia do comprovante de escolaridade; 
• Cópia da carteira nacional de habilitação; 
• Cópia da carteira de trabalho: página que contém a foto (frente e verso), e o registro do 

primeiro emprego 
• Cópia do cartão do PIS/PASEP ou declaração da não inscrição no PIS/PASEP; 
• Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
• Cópia do comprovante de residência com o nome do convocado; 
• Cópia da certidão de nascimento dos filhos 
• Cópia da carteira de vacinação dos filhos menores de 05 anos; 
• Cópia do RG e CPF dos dependentes maiores de 18 anos; 
• Declaração de matrícula na escola dos filhos de 04 a 14 anos; 
• Atestado de saúde física e mental (cópia e original); 
• Certidão negativa de débitos municipais; 
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• Certidão civil e criminal, expedida pelo cartório, distribuídos da comarca do domiciliado dos 
últimos cinco anos; 

 
3-VIGÊNCIA 
 
3.1 – Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, divulgando e afixando nos locais 
previstos no Edital 003/2016. 
 

 
 

Alta Floresta,21 de Novembro de 2016. 
 
 
 
 
 

LENITA KROKER 
Secretária Municipal de Educação  
(Documento Original Assinado) 
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RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS CONVOCADOS 
 
 
 
 

                             
TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 

 
 
                  
 
 
 

   ALTA FLORESTA, 21 DE NOVEMBRO DE 2016 
 

CLASSIF. NOME 

 
ESCOLARIDADE PONTUAÇÃO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

132º 

GEISIANE JAQUELINE LOPES 

BESSA 

NIVEL MÉDIO 

PROPEDEUTICO 1,0 10/06/1997 


