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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2019 

 
           A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, através 
da Diretora Municipal, Sra. Dalva Coelho, informa a classificação 
dos candidatos abaixo relacionados, para o cargo de PEB II – 
GEOGRAFIA, conforme entrega de currículos e entrevista realizada 
nesta diretoria, na data de hoje:  
  
 
CLASSIFICAÇÃO: 
 
1º BRUNARA RAFAELA PINOTTI  
2º ARIELE DE PAULA DADA PINHEIRO 
3º IVETE DE LOURDES MISTICOLA 
 
CONVOCAÇÃO: 
 
BRUNARA RAFAELA PINOTTI 
 
             Convoco a candidata acima, classificada em 1º lugar, 
para que compareça na DMEC, Diretoria Municipal de Educação e 
Cultura, no dia 20/03/19, às 8 horas, para a entrega dos 
documentos necessários para sua contratação: 
 
a) uma foto 3x4 recente; 
b) documento de identidade reconhecido legalmente em território 
nacional, com fotografia; 
c) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; 
d) cadastro de pessoa física – CPF; 
e) comprovante de conclusão da habilitação exigida para a Função, 
devidamente reconhecida pelo sistema Federal ou pelos sistemas 
Estaduais e Municipais de ensino; 
f) carteira de trabalho e previdência social (CTPS)  
g) cartão de cadastramento no PIS/PASEP; 
h) certidão de casamento, se houver; 
i) certidão de nascimento dos filhos, se houver; 
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j) atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, 
emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde 
residiu nos últimos 05 (cinco) anos; 
k) atestado de Saúde; 
l) declaração, informando se exerce ou não outro Cargo, emprego 
ou Função pública no âmbito federal, estadual ou municipal; 
m) declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, 
aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera 
Federal, Estadual ou Municipal; 
n) comprovante de residência. 
 
 
 
 

Itajobi, 15 de Março de 2019 

 
 

DALVA COELHO 
Diretora Municipal de  
Educação e Cultura 


