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                                                          PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 
           ESTADO DE SÃO PAULO 
 
                                SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
                                                
Carapicuíba, 21 de fevereiro de 2013. 
 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Profª. Aparecida Graça Carlos, no uso de suas atribuições 
que lhe confere a Lei nº. 2463, de 16 de fevereiro de 2004 e em conformidade com a Lei nº 2473, de 20 de 
fevereiro de 2004; Lei Municipal nº 3052/2010, alterado pelas Leis nºs 3093/set2011 e 3119/dez2011.  
 
Convoca os professores inscritos no Processo Seletivo Edital 006/2012 e que participaram da seleção 
para o Programa Mais Educação Edital 004/2013, a comparecerem para a atribuição no dia 25/02/2013 
às 9 horas na Secretaria Municipal de Educação sita a Rua Salvador, 34 – COHAB II – Carapicuíba – SP. 
 
Professores selecionados para o Programa Mais Educação: 
 

 Alcides Ribeiro Júnior 

 Carlos Alberto dos Santos Ferreira 

 Eliana Lopes da Silva 

 Fabiano Mor de Almeida 

 José Jorge Ribeiro Silva 

 Loiane França de Oliveira 

 Marcos de Souza Cruz 

 Maria Ap. Pereira Pinheiro 

 Maria Gorete Jane Oliveira Bocchio 

 Roseli Adriana da Silva 

 Silmara Rodrigues da Silva 

 Tatiana Bisachi Rodrigues 

 Teresa Almeida da Silva  

 Tiago Augusto dos Santos 
 
O candidato será contratado mediante a apresentação de toda documentação comprobatória, conforme 
discriminado a seguir: 
 
a) 1 (uma) foto 3X4; 
b) Cédula de Identidade (RG) – cópia simples; 
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) – cópia simples; 
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (1º e 2º turnos) – cópia simples; 
e) Carteira do PIS/PASEP ou original da Pesquisa  Cadastral expedida pela Caixa Econômica  
Federal – cópia simples; 
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com cópia simples das páginas com foto e  
número de série, verso com dados pessoais; 
g) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (se viúvo, apresentar a certidão de óbito e se  
divorciado, apresentar averbação) – cópia simples; 
h) Certificado de Reservista e/ou carta patente (idade até 45 anos) – cópia simples 
i) Comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone ou contrato em caso de imóvel locado) – 
cópia simples; 
j) Certidão e/ou declaração expedida pelo órgão competente, que conste o cargo ou emprego  
exercido naquele órgão e o horário de trabalho para comprovação de acúmulo lícito de cargo ou  
emprego público - original; 
k) Certidão expedida pelo órgão competente, indicando o tipo de aposentadoria (somente para os  
aposentados em cargo/emprego/função pública, desde que os cargos estejam previstos nas  
acumulações legais previstas na Constituição Federal) – original; 
l) Atestado de Antecedentes Criminais - original; 
m) Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Superior conforme exigência do emprego  
constante do anexo I – cópia autenticada ou cópia acompanhada do original; 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

A contratação do professor será em conformidade com o Edital 006/2012. 
A carga horária de trabalho será de 30h/semanais (incluindo formação, planejamento, preparação de 

materiais, reuniões e elaboração de relatórios). 


