
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 003/2014

 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 006/2014

1. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia,  no uso de suas atribuições 
legais  e  considerando  o  Resusltado  Final  do  Processo  Seletivo  Simplificado-Edital 
003/2014,  convoca o pessoal constante da listagem abaixo, classificados para o cargo 
de  Profissional de Educação II - Geografia, para comparecer, no dia  12/01/2015, na 
Secretaria Municipal de Educação/Departamento de Gestão de Pessoal, das  08h00 às 
11h30 e das 13h30 às 17h00, sito à Rua 226 com 236, nº 794, Setor Leste Universitário, 
munidos de todos os documentos listados abaixo.

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, aos 10 dias do mês de novembro de 2014.

 Profª. Neyde Aparecida da Silva
Secretária Municipal de Educação
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO

*Os candidatos  com deficiência,  deverão,  além dos documentos citados abaixo,  apresentar Laudo 
Médico, conforme ANEXO IV do Edital nº 003/2014.

Cópias juntamente com os originais dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Título de Eleitor (frente e verso);
d) Comprovante da última eleição (1º e 2º turno);
e) Certificado de Reservista (homens);
f) Certidão de Casamento ou averbação do divórcio;
g) PIS/PASEP;
h) Comprovante de endereço atualizado;
i) Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil do mês atual;
j) Comprovantes de Títulos e experiência profissional (informados na ficha de inscrição);
k) Diploma frente e verso (escolaridade):  Na falta do diploma, será aceita cópia da Certidão de Conclusão 
de Curso, acompanhada da original, com validade de 01 (um) ano da data de expedição, que conste a data da  
colação de grau ou original da Declaração, com validade de 30 (trinta) dias da data de expedição também  
constando a data da colação de grau.

l)Certidões:  Em atendimento ao Artigo 20-A da Lei  Orgânica do Município de Goiânia,  acrescido pela 
Emenda n°. 50 de 20 de junho de 2012, regulamentado pelo Decreto n°. 1939 de 14 de agosto de 2012 e 
alterado pelo  Decreto n°.  2351  de 01 de novembro de 2012,  todos os  candidatos  deverão apresentar  a 
documentação abaixo relacionada para fins de contratação:

·  Certidão Negativa do Cartório Distribuidor  Cível Estadual  (Solicitada no Fórum, sito à Avenida Assis 
Chateaubriand, nº 195, Setor Oeste. Fone: (62) 3216-2000 ou Vapt Vupt do Araguaia Shopping);

· Certidão Negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual (Solicitada no Fórum, sito à Rua 72, Qd. 
15-C, Bairro Jardim Goiás, próx. ao Estádio Serra Dourada. Fone: (62) 3018-8090 ou Vapt Vupt do Araguaia 
Shopping);

·  Certidão  Negativa  Cível  e  Criminal  da  Justiça  Federal,  expedidas  em  um  mesmo  documento, 
disponível no site: http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao ;

·  Certidão  Negativa  da  Justiça  Eleitoral,  de  quitação  com  as  obrigações  eleitorais  e  relativas  à 
condenação criminal eleitoral, disponível no site: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes ;

·  Certidão  Negativa  de  Contas  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  disponível  no  site: 
https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/home.faces ;
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· Certidão Negativa de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás ou de outro ente federativo em 
que tenha exercido cargo ou função publica que enseje prestação de Contas relativas ao respectivo exercício,  
disponível no site: http://www.tce.go.gov.br/servicos/certidao/certidao.aspx ;

· Certidão Negativa de Contas dos Municípios do Estado de Goiás ou de outro ente federativo em que 
tenha exercido cargo ou função publica que enseje prestação de Contas relativas ao respectivo exercício,  
disponível no site: https://www.tcm.go.gov.br/certidao/index.jsf ;

CARGO: PE II – GEOGRAFIA

Class. Inscrição Nome do Candidato Total de pontos
1 28029001 TELMA CALIXTO DE ARAUJO 9
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