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PROCESSO SELETIVO – EDITAL 08/2015 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 11/2016 

 
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela vem pelo presente Edital convocar os candidatos 

aprovados no Processo Seletivo Nº 08/2015, para a função de Professor conforme tabela abaixo, que tenham 
interesse em ministrar aulas nas Escolas das Comunidades Tradicionais, para atribuição de classes/aula, que 
será realizada na sede da Secretaria Municipal de Educação, na Av. São João, nº 277, bairro Perequê, Ilhabela – SP. 

 

Cargo Classificação Data e Horário 

Professor de Língua Portuguesa - Ensino Fundamental - 6º ao 
9º ano e Suplência de 5ª a 8ª série. 

23º ao 43º Colocado 

07/03/2016 
 

Às 14:00 horas. 

Professor de Matemática - Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano e 
Suplência de 5ª a 8ª série. 

16º ao 45º Colocado 

Professor de História Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano e 
Suplência de 5ª a 8ª série. 

7º ao 14º Colocado 

 
O não comparecimento nesta chamada específica para as Comunidades Tradicionais, não implica em 

desistência do candidato, pois na ocorrência de aulas disponíveis nas escolas urbanas, a chamada para numeração 
citada em tabela acima se repetirá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Os candidatos deverão estar munidos de comprovante original e cópia de seus documentos pessoais (Cédula 
de Identidade – RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC, Título de Eleitor, Certificado de Reservista ou Dispensa de 
Incorporação), comprovante de ter votado na última eleição, comprovante de residência, PIS/PASEP, documento de 
habilitação para exercício da função de professor, assim como declaração de próprio punho de acúmulo de cargo e de 
não haver sofrido condenação em processo administrativo e/ou criminal.  

A lista de classificação final dos candidatos encontra-se afixada no átrio do Paço Municipal da Prefeitura de 
Ilhabela, na Secretaria Municipal de Educação de Ilhabela e disponível nos endereços eletrônicos 
www.institutomais.org.br e www.ilhabela.sp.gov.br. 

A contratação do candidato dependerá do resultado das avaliações médica e psicológica.  
 

Ilhabela, 04 de março de 2016.  
 

 

Lidia Lucia Sarmento de Lima 
Secretaria Municipal de Educação 
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