INFORMAÇÕES REFERENTES À DESIGNAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação de Araxá/ MG, observando os critérios
estabelecidos no Edital SME nº 001/2016 - Processo Seletivo Simplificado,
convoca os candidatos classificados a comparecerem na sede do Órgão
Central da referida Secretaria ( Av. Rosália Isaura de Araújo, s/nº - Bairro
Guilhermina Vieira Chaer / Centro Administrativo), conforme cronograma e
especificações abaixo:
3ª CONVOCAÇÃO:
DATA

HORÁRIO

CARGO

ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO

25/jan

8 horas

Professor Adjunto da Educação Infantil (PAEI)

151 a 170

25/jan

Professor de Educação Básica – Anos Iniciais
Professor Adjunto da Educação Infantil (PAEI) no
14 horas
Atendimento Educacional Especializado
Professor da Educação Básica – Anos Finais /
15 horas
Língua Portuguesa
Professor da Educação Básica – Anos Finais /
16 horas
Matemática

25/jan
25/jan
25/jan

9 horas

01 a 100
1 a 25
1a8
1 a 10

Para cada cargo concorrido, o candidato deverá apresentar os documentos
abaixo:
















Xerox CPF
Xerox do título de Eleitor, com comprovante de votação
Xerox da Carteira de Identidade
Xerox do Cartão de cadastramento PIS/PASEP
Xerox da Carteira de trabalho (página da Foto frente/verso), para quem
não tem cartão PIS/PASEP
01 foto 3x4 (recente)
Xerox da Certidão de Nascimento ou Casamento
Xerox da Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos e
comprovante de escolaridade. Se não for estudante, o comprovante de
vacinação
Declaração de dependentes do Imposto de Renda (IRRF)
Xerox comprovante de residência
Xerox do comprovante de escolaridade e titulação acompanhado do
original
Atestado de antecedentes criminais, na internet através do site
https://wwws.pc.mg.gov.br/atestado ou na delegacia.
Contagem de tempo de serviço exercido no cargo pretendido
Conta corrente (qualquer agência)

OBSERVAÇÃO:


Em hipótese nenhuma será aceita fotocópia dos documentos sem o
original e a contratação somente será efetuada mediante a entrega
de todos os documentos. A ausência dos documentos relacionados
acima resultará na desclassificação do candidato.



Caso o candidato se inscreva em dois cargos, os documentos
deverão ser apresentados para cada um dos cargos pretendidos.

