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A Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro CONVOCA os candidatos, relacionados na tabela 

abaixo, aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos, Edital 002/2012, para provimento de cargo 

de Diretor de Escola, realizado em 15/07/2012, homologado em 14/12/2012 e prorrogado em 

09/12/2014, para comparecerem à sede da Secretaria Municipal da Educação, situada à Rua 6, nº 3265 – 

Alto do Santana, a fim de participarem da sessão de escolha de vaga. 

 
Terão direito a escolha os candidatos classificados até o limite das vagas a serem divulgadas no 

dia 13/02/2015, na Secretaria Municipal da Educação, e as demais vagas que surgirem até o 

momento da sessão de escolha de vaga. 

O candidato que tiver direito a escolha de uma vaga nesta sessão fica também convocado a comparecer 

no dia 26 ou 27/02/2015 (das 08h00 as 11h00 ou das 13h30 as 16h30) no Departamento de Supervisão 

de Ensino desta Secretaria, situada à rua 6 nº 3265, entre as avenidas 42 e 48 – Alto do Santana, a fim de 

proceder a entrega da documentação necessária  a nomeação. 

OBSERVAÇÕES: 

1. Na sessão de escolha de vaga o candidato deverá apresentar: 

• Comprovante (diploma) de formação em curso superior de graduação de licenciatura plena em 

Pedagogia ou outro de nível superior com pós-graduação “stricto sensu” na área da Educação. No 

caso de apresentação de Declaração de Conclusão, deverá estar acompanhada do Histórico 

Escolar constando todas as notas finais inclusive a do Trabalho de Conclusão de Curso ou 

Monografia. 

• Comprovante de experiência mínima de 05 (cinco) anos na docência e/ou combinadas as funções 

de suporte pedagógico direto a docência na Educação Básica. 

• RG. 

2. Não haverá segunda chamada para os ausentes, desistentes ou retardatários.  

3. Será permitida a escolha por procuração. Neste caso, além do instrumento de procuração, com 

firma reconhecida, o procurador deverá apresentar seu próprio RG. 

Rio Claro, 23 de janeiro de 2015. 
 
 
Heloísa Maria Cunha do Carmo 
Secretária Municipal de Educação 

Cargo Data Horário Convocados 

Diretor de Escola 20/02/2015 08h30 8º ao 10º 


