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RR Convocação a candidato (a) aprovado (a) no Processo Seletivo Simplificado Nº 

2/2020, para o cargo de Professor MaPA = Educação Infantil = 03 a 05 anos 

( o 1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sob os princípios da eficiência administrativa 
e clareza dos atos do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020, CONVOCA candidato (a) 

classificado (1) para cargo de Professor MaPA — Educação Infantil - 03 a 05 anos, PARA 
COMPARECER na SEME, sito a Rua José Borgers Filho, nº 19, Bairo Santa Cruz, Divino de 
São Lourenço-ES, no dia 01/07/2021, às 10h30, munido(a) dos documentos abaixo relacionados 
visando a contratação em caráter temporário, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. A Secretaria de Educação esclarece que, encerrado o preenchimento das 
vagas e advindo vacância, será respeitada a ordem de classificação para futura convocação. 

Classificado (a) convocado (a) para o cargo de Professor MaPA — Educação Infantil — 03 a 05 anos. 

10º - colocado (a) para o cargo de Professor MaPA — Educação Infantil — 03 a 05 anos. 

O classificado convocado deverá trazer os seguintes documentos no ato da atribuição para 

contratação imediata: DOCUMENTAÇÃO ADMISSIONAL 

a) Certidão de Nascimento ou casamento; 

b) Carteira de identidade; 

c)CRE: 

d) Título de Eleitor; 

e) Comprovante de votação; 

f) Carteira de Trabalho; 

g) PIS/PASEP; 

h) Conta de energia (últimos 3 meses); 

1) Número da conta corrente; 

j) Tipo Sanguíneo; 

k) Certificado de Reservista; 

|) Número de telefone e e-mail; 

m) Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 21 anos; 

n) Carteira de vacinação dos filhos menores de 06 anos; 

0) Diplomas e Certificados apresentados no ato da inscrição. 

Informamos que os, candidatos serão chamados individualmente e deverão usar máscaras e respeitar 

as regras de distanciamento em virtude da Pandemia de Covid19. 

Divino de São Lourenço-ES, 29 de junho de 2021. 
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Secretário Municipal de Educação 

DEC. 073/2021 

 


