
Prefeitura Municipal de Ituverava 
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Educação 

    

CHAMAMENTO DE PROFESSORES, MONITORES, SERVENTES E 

MERENDEIROS TEMPORÁRIOS RELATIVO AO  EDITAL Nº 01/2021 

DE 10 DE AGOSTO DE 2021 

CONVOCAÇÃO Nº 11-A 

 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA, CONVOCA os candidatos abaixo 

relacionados, APROVADOS no PROCESSO SELETIVO acima citado, a comparecer 

no dia 22/10/2021, (SEXTA– FEIRA), no horário abaixo discriminado, na sede da 

Secretaria Municipal de Educação, à Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 275, Centro, 

nesta cidade, para a sessão de escolha de vagas como Professor de Educação 

Básica II- História, na seguinte conformidade: 

 
 I – INSTRUÇÕES GERAIS  
1. A chamada para escolha de vagas obedecerá, rigorosamente, a ordem da 
Classificação, publicada no Jornal “O Progresso”, Edição nº 1.837, de 28/08/2021e do 
Diário Oficial do Município de 30/08/2021, Edição nº 191.   
 
2. O candidato convocado deverá comparecer no local indicado munido de 

documento de identidade ou se fazer representar por procurador, legalmente 

constituído. 

 3–O candidato convocado que no ato da atribuição se omitir, declinar ou não 

comparecer será entendido como desistente a admissão. 

 4-Após a atribuição, o candidato deverá comparecer ao Departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Ituverava, à Rua João José de Paula, nº 776 – 

Ituverava-SP, para apresentação da documentação necessária e agendamento de 

pericia. 

 5-A comprovação dos requisitos essenciais de ingresso ao serviço e preenchimento 

do emprego público, constantes do Edital normatizador deste Processo Seletivo, 

deverá ocorrer por ocasião da contratação do candidato aprovado para admissão à 

função pretendida. 

 6- A não apresentação da documentação e a não comprovação dos requisitos por 

ocasião da contratação eliminarão o candidato do presente Processo Seletivo, 

anulando todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais 

aplicáveis às falsidades da declaração constante da ficha de inscrição. 

 
Ituverava, 20 de outubro de 2021 

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO 
Prefeito Municipal 



Prefeitura Municipal de Ituverava 
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Educação 

    
DIA 22/10/2021- 8h30 

      

Nomenclatura dos Empregos Quantidade de aulas semanais a 
serem atribuídas 

Professor de Educação Básica II 
HISTÓRIA 

22 
(14 H/A EMEF GUANABARA E  

08 H/A EMEF HUMBERTO 
FRANÇA) 

 
8º REJANE ROSA JUSTINO CARRILHO 32.193.359-X/SP 

9º MATHEUS DOS SANTOS SILVA 49.921.163-7/SP 

10 JOEL BARBOSA DE MAGALHÃES FILHO 25.809.188-5/SP 

 
 
OBS: As aulas deverão ser atribuídas para um único professor. 
 
1-O candidato convocado que comparecer para atribuição de classes/aulas, caso não seja  
atendido nesta sessão de atribuição, com classes e/ou aulas disponíveis, havendo  nova 
sessão de escolha, será novamente convocado. 
 
2-O candidato selecionado que, no momento do credenciamento, não aceitar a vaga 
disponível, passará, automaticamente, para o final da listagem em que está classificado.  

 


