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CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Francisco Morato, CONVOCA os(as) candidatos(as),  aprovados(as) no Concurso Público nº 

01/2015, a comparecer na Secretaria Municipal de Educação situada à  Rua Virgilio Martins de Oliveira nº 824 na Vila Heloísa  

em Francisco Morato, de posse de todos os documentos originais e cópias relacionados abaixo, conforme cronograma que 

segue:   

 

CARGOS 
CANDIDATOS 

CONVOCADOS 

ENTREGA DE 

DOCUMENTOS 

EXAME 

MÉDICO 

 

ATRIBUIÇÃO 

 

Professor Titular de Educação Básica  (PTEB)  276º ao 296º 

22/02/2019 às 9h00min 

Os candidatos 

serão convocados 

para exame no dia 

25/02/2019 às 

13h00mn 

 

PTEB 27/02/2019 às 9h00min 

 

Professor Adjunto de Educação Básica (PAEB) 83º ao 86º 

 

PAEB 27/02/2019 às 15h00min 

 

 

Documentos:    

(01) Selo médico – comprar na Farmácia. 

(02) 02 fotos 3x4 (recentes) com nome no verso 

(03) Cópia e original do RG; 

(04) Cópia  e original do CPF (CIC); 

(05) Cópia e original da Carteira de Habilitação (se possuir); 

(o6)  Cópia e original da Carteira Profissional de Trabalho; 

(07) Cópia e original do Titulo de Eleitor; 

(08) Cópia dos Comprovantes das duas últimas votações ou quitação eleitoral; 

(09) Cópia do PIS/PASEP (Cartão Cidadão), não será aceito somente o número; 

(10) Cópia e original da Certidão de nascimento ou casamento 

(11) Cópia e original do comprovante de residência (LUZ OU TELEFONE); 

(12) Atestado de Antecedentes Criminais (validade 03 meses); 

(13) Cópia e original do Diploma e Certificado de Conclusão com data recente mais Histórico Escolar com data recente ( 

Trazer os  Original para conferência); 

(14) Cópia e original da Certidão de Nascimento dos Filhos (se menores de 14 anos); 

(15) Cópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos (se menores de 14 anos); 

(16) Cópia e original da Carteira de Reservista (se do sexo masculino); 

(17) Declaração de Bens (próprio punho); - Modelo será fornecido no ato de entrega dos documentos. 

(18) Declaração de Acúmulo de Cargo Público; - Modelo será fornecido no ato de entrega dos demais documentos. 

(19) Cópia da conta corrente (Santander) encaminhamento feito pelo Departamento Pessoal; 

(20) Declaração de não ter sofrido no exercício da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;  Modelo será 

fornecido no ato de entrega dos demais documentos. 

(21) Exames médicos recentes (realizados nos últimos 3 meses): Hemograma completo, Raio X do tórax e Urina tipo I. ( Os 

exames serão solicitados no dia da Perícia Médica, o candidato deverá providenciá-los com antecedência). 

(22) Cópia e original do Cartão do SUS 

 

 

Francisco Morato, 13 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

                                                        Secretária Municipal de Educação.                                                                                     

                                                                                                                    Lélia Hartmann Torres 


