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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos 
classificados no Processo Seletivo EDITAL Nº 09/2015, para a função de Auxiliar da Primeira Infância, Classificados de 76º ao 80º 
lugar, a comparecerem no período, horário e local indicado abaixo, para ciência do resultado dos exames médico e psicológico, assim 
como para entrega de documentos e posterior agendamento de atribuição. 

O não comparecimento no prazo estipulado implicará na renúncia do Candidato que poderá ser substituído pelo seu sucessor 
na lista de classificação. 

 

Cargo Classificação Data e Horário 

Auxiliar da Primeira Infância 76º ao 80º Colocado 
 02 e ou 03/05/2016 

Das 9:00 às 12:00 horas. 

O candidato deverá comparecer na Sede da Secretaria Municipal de Educação, na Av. São João, nº277, Bairro Perequê, 
Ilhabela- S/P. 

Os candidatos convocados 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 no 
caso de candidatos do sexo masculino), Comprovante de ter votado na última eleição, Comprovante de residência, PIS/PASEP, 
Documento de Habilitação para exercício da função (Declaração de Escolaridade exigida na tabela do Edital 09/2015 - Pré–Requisitos: 
Ensino Médio Completo ou cursando), Atestado de que não registra Antecedentes Criminais expedido pela Secretaria de Segurança 
Publica, assim como Declaração de próprio punho de acúmulo de função e de não haver sofrido condenação em processo 
administrativo e/ou criminal.  

A presente convocação não resulta em contratação, uma vez que dependerá do resultado dos exames e demais 
requisitos conforme determina o Edital do Processo Seletivo Nº 09/2015. 

 A lista de classificação final dos candidatos encontra-se afixada nos murais da Secretaria Municipal de Educação de Ilhabela 
e disponível nos endereços eletrônicos www.institutomais.org.br e www.ilhabela.sp.gov.br 

 
                                                                                                                                         Ilhabela, 29 de abril de 2016. 

 
 
  
 

Lidia Lucia Sarmento de Lima 
Secretária Municipal de Educação 
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