PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua: Paes Leme, 1407 – Centro – Fone: (0xx18) 3702.2010
ANDRADINA-SP
CEP. 16.901.010
e-mail: sme@andradina.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2015
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 1 a 4 de dezembro de 2015
HORÁRIO: 9h às 16h
Nº
LOCAL: Secretaria Municipal de Educação de Andradina
Nome:..................................................................................................................................
Data de Nasc.: ........./.........../................R.G.:.................................................UF.................
CPF: .............................................. Fone: (........)......................nº de dependentes: ...........
Rua: ............................................................................................................. Nº ..................
Cidade: .......................................................................................................... Est.: ..............
1-Categorias para inscrição:
3-Documentos entregues:
( )A1. Professor de Oficina de Leitura e Produção de
Texto;
( )A2. Professor de Oficina de Brincadeiras e Cantigas
Populares;
( )A3.Professor de Oficina de Experiências Matemáticas;
( )A4.Professor de Oficina de Temas Transversais;
( )A5.Professor da Oficina Khan Academy;
( )A6. Professor de Oficina de Arte e Cultura;
( )A7.Professor de Oficina de Iniciação Desportiva;
( )A8.Professor de Oficina de Recreação;
( )A9. Professor de Oficina de Xadrez;

Cópias
( ) Certidão de nascimento dos filhos menores
( ) Licenciatura Plena no Campo de Atuação
( ) Habilitação específica para categoria pretendida
( ) Pós-Graduação “lato sensu” em Educação.
( ) Pós-Graduação “stricto sensu” (mestrado) em Educação
( ) Pós-Graduação “stricto sensu” (doutorado) em Educação
( ) Laudo que ateste deficiência

2- Declara-se portador de Deficiência:
(

)Sim
a.
b.
c.

(

)Não

Preencher esta ficha com letra legível;
Anexar as cópias dos documentos em envelope lacrado;
Entregar Ficha de Inscrição e envelope dos documentos na SME, das 9h às 16h de 1 a 4 de dezembro de 2015.

---------------------------------------------------Data e Assinatura do candidato
..........................................................................................................................................................................................................................

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2015
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Nº
3-Documentos entregues:

1-Categorias para inscrição:

( )A1. Professor de Oficina de Leitura e Produção de
Texto;
( )A2. Professor de Oficina de Brincadeiras e Cantigas
Populares;
( )A3.Professor de Oficina de Experiências Matemáticas;
( )A4.Professor de Oficina de Temas Transversais;
( )A5.Professor da Oficina Khan Academy;
( )A6. Professor de Oficina de Arte e Cultura;
( )A7.Professor de Oficina de Iniciação Desportiva;
( )A8.Professor de Oficina de Recreação;
( )A9. Professor de Oficina de Xadrez;

Cópias
( ) Certidão de nascimento dos filhos menores
( ) Licenciatura Plena no Campo de Atuação
( ) Habilitação específica para categoria pretendida
( ) Pós-Graduação “lato sensu” em Educação.
( ) Pós-Graduação “stricto sensu” (mestrado) em Educação
( ) Pós-Graduação “stricto sensu” (doutorado) em Educação
( ) Laudo que ateste deficiência

2- Declara-se portador de Deficiência:
(

)Sim

(

)Não

Observações:
a) A Inscrição no Processo Seletivo implica no conhecimento e aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas no Edital nº 03/2015
b) A fidedignidade das informações contidas na ficha de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que os documentos
entregues serão analisados por Comissão.
c) Apresentar este comprovante, cédula de identidade ou carteira nacional de habilitação (com foto) no dia da prova. A prova I será realizada no
dia 10/1/2016, às 9h e as Provas II e III serão realizadas no dia 10/01/2016, às 14h, na EMEF “Profª Zoraide de Carvalho Oliveira”, localizada na
Rua: Regente Feijó nº 2140 //Bairro: Vila Mineira // Cep: 16.901-308, Município de Andradina/SP (chegar com antecedência de 30 minutos).

---------------------------------------------------Data e Assinatura de quem fez recebeu a inscrição
Prefeitura Municipal de Andradina – Secretaria Municipal de Educação

