PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Rua: Gotard nº 263 – Nova Aliança - SP – CEP 15.210-000 Fone 17- 3811-1108

E-mail: smenovaaliancasp@hotmail.com.br

CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSE E OU AULAS PARA O ANO LETIVO 2018
O Prefeito do Município de Nova Aliança, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, CONVOCA os candidatos classificados no Processo
seletivo 001/2017 para a sessão de atribuição, conforme cronograma abaixo e estabelece as
seguintes diretrizes:
1 - O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
COM FOTO e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, ou se fazer representar por
procurador, legalmente constituído, portando xerocópia dos documentos mencionados e Diploma
da licenciatura plena na referida disciplina classificada.
2. Antes do início dos trabalhos, a Comissão de Atribuição fornecerá os esclarecimentos
necessários para o decorrer da sessão de atribuição.
3 - A Secretaria da Educação deverá convocar, para sessão de atribuição, número maior de
candidatos do que cargos ou aulas existentes, a fim de assegurar o provimento de todos os
cargos ou aulas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de
candidatos
4 - Esgotados os cargos reservados para a sessão de atribuição, os candidatos excedentes, se
houver, deverão aguardar próxima convocação para atribuição, observando as disposições legais
do Decreto 10/2018.
CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO 2ª FASE
2ª Fase
Data

Horário

29/01/2018

16h00min

Público Alvo
1 – Atribuição de carga horária

1 - Titulares de cargo PEBI adidos,
obrigatoriamente.
2 – Candidatos PEB I à admissão
por tempo determinado

29/01/2018

16h30min

1 – Atribuição de carga horária

1 - Titulares de cargo PEBII
adidos, obrigatoriamente.
2 – Candidatos PEB II à admissão
por tempo determinado

29/01/2018

Local

17h00m

1 – Atribuição de carga horária

Escola Municipal Abdo Ayruth

1 – Candidatos à admissão por
tempo determinado ao cargo de
Cuidador.

Lista de convocados

Nova Aliança, 25 de janeiro de 2018.

Augusto Donizetti Fajan
Prefeito Municipal
Nova Aliança SP

